
 
 

Regulamin konkursu „Ścieżki Pamięci” w ramach projektu 
własnego Wojewody Opolskiego pn.: „Ścieżki Pamięci 

Narodowej” w ramach rządowego programu „Niepodległa” 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 
1.1. Regulamin dotyczy konkursu polegającego na opracowaniu opisu jednej z trzech 

kategorii ścieżek pamięci: 
1.1.1. Powstania Śląskie 
1.1.2. Polski Śląsk 
1.1.3. Żołnierze Wykleci 

1.2. Organizatorem Konkursu jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, z siedzibą w Opolu 
przy ul. Piastowskiej 14 w, imieniu którego działa na podstawie zawartej umowy firma 
Sun&More, zwana dalej „Wykonawcą”. 

1.3. Misją Konkursu jest upamiętnienie ważnych historycznie miejsc, osób, wydarzeo z 
obrębu województwa opolskiego. 

1.4. Do obsługi Konkursu został powołany Punkt informacyjny, który będzie dostępny w 
godzinach 8: 00 – 16: 00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. 
Kontakt z Punktem informacyjnym odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej 
konkurs@sciezkipamieci.pl oraz numerem telefonu  
604-745-008. 

1.5. Konkurs zostanie zorganizowany w terminie 03.10 – 19.11.2018. 
 
1.6. Konkurs podzielony jest na trzy etapy. Etap I to zbieranie formularzy zgłoszeniowych 
oraz prac konkursowych do 11.11.2018 do godziny 23:59, etap II to ocena nadesłanych prac 
przez powołane przez Organizatora jury, etap III to wręczenie nagród zwycięzcom. Terminy II 
i III etapu będą uzależnione od ilości nadesłanych prac. 
 
1.7. Informacje na temat konkursu można znaleźd na stronie: www.sciezkipamieci.pl oraz 
https://www.opole.uw.gov.pl/, a także na profilu Facebook organizatora oraz specjalnie 
stworzonym wydarzeniu – Konkurs „Ścieżki Pamięci”. 
Tam znajdują się także formularze zgłoszeniowe do pobrania. 
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2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

 
2.1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych, przy czym osoby 
niepełnoletnie muszą przedstawid zgodę opiekuna prawnego.Do konkursu można zgłaszad 
się indywidualnie lub jako grupa szkolna, kółko tematyczne, stowarzyszenie itp. W 
formularzu trzeba zaznaczyd wówczas osobę zgłaszającą. 
 
2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 
2.3. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie poprawnie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego oraz opisu wybranej „Ścieżki Pamięci” na podany wyżej adres e-mail. 
Formularz musi byd czytelnie wypełniony oraz podpisany. Do zgłoszeo osób niepełnoletnich 
wymagane są zgody opiekuna prawnego.  
 
2.4. Konkurs ma charakter opisowy, uczestnicy mają za zadanie przedstawid wybrane przez 
siebie miejsce, wydarzenie, postad związane z historią i kulturą Śląska Opolskiego, w jednej z 
trzech kategoriach do wyboru: 
2.4.1. Powstania Śląskie 
2.4.2. Polski Śląsk 
2.4.3. Żołnierze Wyklęci 
 
2.5. Opis powinien zawierad, co najmniej 1500 znaków, za maksimum uznaje się 3000 
znaków. Każdy uczestnik wysyła swój opis drogą mailową. Opis nie może byd odręczny. 
Dopuszczalne są wszystkie czytelne czcionki. 
 
2.6. Uczestnicy konkursu wraz z nadsyłaną pracą konkursową muszą wysład wypełniony 
czytelnie formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące praw autorskich (dokumenty 
powinny bydpodpisane i zeskanowane). 
Prace konkursowe bez poprawnie wypełnionego formularza nie będą rozpatrywane. 
 
2.7. Każdy uczestnik, który zgłosi się do konkursu zostanie powiadomiony drogą  
e-mailową o przyjęciu zgłoszenia.  
 
2.8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 
 
2.9. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

 
 
 
 
 



 

3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU: 
 

3.1. Tematem przewodnim Konkursu są miejsca, wydarzenia, osoby mające ogromne 
znaczenie z punktu widzenia historii i kultury Śląska Opolskiego, zwłaszcza w aspekcie 
Niepodległości. Konkurs ma uaktywnid mieszkaoców województwa opolskiego do 
poznawania rejonu i odkrywania jego historycznych wartości pod kątem odzyskania 
niepodległości. 
 
3.2. W wyniku konkursu powstanie wykazu minimum 100 miejsc upamiętniających 
wydarzenia historyczne lub osoby szczególnie zasłużone, ważne ze względu na krzewienie 
pamięci i wzmacnianie tożsamości narodowej mieszkaoców regionu. W ramach propozycji 
mogą byd uwzględnione np. miejsca potyczek i bitew, mogiły żołnierskie, miejsca pobytu 
zasłużonych dla sprawy polskiej osób. 

3.3. Konkurs, skierowany jest głównie do mieszkaoców Województwa Opolskiego, którzy 
będą zgłaszali znane sobie miejsca, wydarzenia lub osoby, jako propozycje do upamiętnienia, 
a dotąd nieznane ogółowi społeczeostwa. Spośród uczestników konkursu zostaną 
nagrodzone najciekawsze propozycje. Organizator przewiduje przyznad 3 nagrody w każdej 
kategorii ścieżek i jedną nagrodę specjalną. 

3.4. Organizator Konkursu po zakooczeniu terminu nadsyłania prac, powoła Komisję 
konkursową, której zadaniem będzie zweryfikowanie poprawności nadesłanych formularzy 
oraz ocena prac merytorycznych zawierających opis jednej z trzech kategorii ścieżek pamięci, 
rozstrzygnięcie Konkursu oraz powiadomienie uczestników o wygranej i sposobie odbioru 
nagrody. Prace będą także sprawdzane pod katem plagiatów. 

 
3.5. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie  – 13-16.11.2018 r. 

 
3.6. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w miejscu i terminie wskazanym 
przez Organizatora Konkursu, jednak nie później niż do 14.12.2018 r.  
 
3.7 W uzasadnionych przypadkach Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany 
terminów zawartych w punkcie 3.5. i 3.6. niniejszego regulaminu. 
 
3.8. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko laureata mogą byd publikowane przez 
Organizatora Konkursu na stronie internetowej oraz w inny sposób w ogłoszeniach  
o Konkursie. 
 
4. KRYTERIA OCENY PRAC 
 
4.1. Komisja oceniająca prace będzie je oceniad pod względem: 
4.1.1. Opisu merytorycznego – oceniane tu będzie oryginalnośd miejsca/osoby/wydarzenia, 
nasycenie opisu historycznymi faktami w sposób budzący ciekawośd u odbiorcy tekstu, 
związek z tematem konkursu 
4.1.2. Stylistyki, gramatyki, ortografii 
4.1.3. Poprawności podawanych danych historycznych 



 
4.1.4. Uzasadnienie uczestnika, dlaczego wybrał akurat daną „ścieżkę pamięci”, jako wartą 
przedstawieniu społeczności. 
 
4.2. Każda praca będzie punktowana w następujący sposób: 
 
4.2.1 Opis merytoryczny – skala od 0 do 5, gdzie 1 to treśd najmniej atrakcyjna, a 5 
najbardziej; komisja może przyznad także 0 punktów za pracę niezwiązaną z tematem. 
4.2.2. Stylistyka, gramatyka, ortografia – praca poprawna pod względem stylistycznym, 
gramatycznym i ortograficznym otrzyma 3 punkty, 2 punkty za drobne błędy, 1 punkt za 
błędy 2 dwóch w/w kategoriach poprawności językowej, 0 punktów za liczne rażące błędy. 
4.2.3. Poprawnośd danych historycznych – skala od 0 do 2, gdzie 2 oznacza, że wszystkie 
dane są poprawne, 1 – drobne błędy w faktach, 0 – praca nieoparta na żadnych faktach i 
danych historycznych. 
 
5. NAGRODY: 
 
5.1. W konkursie przewidziane są nagrody indywidulane jak i grupowe w zależności od 
rodzaju nadesłanych prac. 

Nagroda za pierwsze miejsca w kategorii indywidualnej to Tablet HUAWEI MediaPad M3 

Lite 10 LTE 
Nagroda za pierwsze miejsce w kategorii grupowej to jednodniowa wycieczka do miejsc 
atrakcyjnych turystycznie w obszarze województwa opolskiego, termin i dokładna trasa 
uzależniona od siedziby zwycięskiej grupy. Wycieczka będzie obejmowała transport, 
wyżywienie, ubezpieczenie NNW oraz przewodnika. 
 
Wyróżnienia będą nagradzane publikacjami książkowymi. 

Nagroda specjalna to Laptop LENOVO Yoga 300-11IBR. 
 
Łączna pula nagród wynosi 5500 PLN. Podział nagród nastąpi po weryfikacji nadesłanych 
prac. 
 
5.2. Nagrody przyznawane są za najciekawszy tekst dotyczący nieznanych powszechnie 
miejsc, wydarzeo, postaci w każdej z wymienionych ścieżek. 
 
5.3. Organizator planuje podzielid nagrody w następujący sposób 
I kategoria – Powstania Śląskie – 1 nagroda główna 
II kategoria – Polski Śląsk –1 nagroda główna 
III kategoria – Żołnierze Wyklęci – 1 nagroda główna 
Organizator bierze także pod uwagę możliwośd nagrodzenia wyróżnionych prac oraz 
przyznanie nagrody specjalnej, bez konkretnej kategorii za wybitny tekst. 
 
5.4. Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo ze zwycięzcami najpóźniej 7 dni 
po zebraniu Komisji Konkursowej. 
 



 

5.5. Osoby nagrodzone odbiorą nagrody podczas uroczystej Gali Finałowej, w czasie, której 
będzie miało miejsce rozstrzygnięcie Konkursu oraz wielki test wiedzy o odnalezionych i 
opisanych miejscach. Gala będzie podsumowaniem całego projektu Wojewody Opolskiego.  
Dokładny czas i miejsce gali będą podane w późniejszym terminie i każdy zwycięzca otrzyma 
imienne zaproszenie na tę uroczystośd. 
 
5.6. Przy odbiorze nagród konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego dane 
personalne zwycięzcy.  
 
5.7. W przypadku nieobecności osób nagrodzonych podczas rozstrzygnięcia Konkursu, 
przysługuje im prawo do odebrania przyznanych nagród wyłącznie w ciągu 7 dni od 
ogłoszenia wyników w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 
 
6. POSTANOWIENIA KOOCOWE: 

 
6.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 
zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 
6.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu 
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w 
formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu, zgodnie  
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 
 
6.3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.sciezkipamieci.pl 
orazhttps://www.opole.uw.gov.pl/, a także na profilu Facebook organizatora oraz specjalnie 
stworzonym wydarzeniu – Konkurs „Ścieżki Pamięci”. 
 
6.4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników 
Konkursu, przekazania laureatom nagród konkursowych oraz rozliczenia Konkursu.  
6.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania 
danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród. 
6.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdowad będą 
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego. 
6.7. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator. 
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