
Regulamin konkursu
„Historia Rawicza oczami moich przodków”

ORGANIZATOR:
• Organizatorem Konkursu pt. “Historia Rawicza oczami moich przodków”

jest Rawicka Biblioteka Publiczna , 63-900 Rawicz , ul. Targowa 1
oraz Muzeum Ziemi Rawickiej, 63-900 Rawicz, Rynek 1

CELE KONKURSU:
• Stworzenie filmu, reportażu lub galerii multimedialnej, których tematem 

ma  być historia i wspomnienia Rawicza widzianego oczami rodziców, 
dziadków lub innych członków rodziny z bliskiego otoczenia,

• Poszerzenie wiedzy wśród młodzieży na temat naszego miasta,
• Poznanie wspomnień członków rodziny na tle zmieniającej się historii 

Rawicza,
• Aktywizacja seniorów poprzez podtrzymanie dialogu 

międzypokoleniowego,
• Spędzenie czasu z rodziną w przyjemny i efektywny sposób,
• Kreatywne wykorzystanie technologii (smartfonów),
• Zapoznanie się z tajnikami zawodu reżysera, dziennikarza czy grafika.

FORMY PREZENTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Tematem przewodnim prac mają być wspomnienia rodzinne na tle historii

naszego miasta.
Wizja uczestników konkursu może obejmować m. in.:
* wspomnienia rodziców, dziadków lub innych członków rodziny z bliskiego 
otoczenia,
* opis ważnych wydarzeń z historii miasta,
* opis dawnego wyglądu miasta (różnice w życiu "wczoraj" i "dziś"),
* oraz inne wyobrażenia dotyczące przewodniego tematu.

• Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół z terenu powiatu 
rawickiego w wieku do 18 lat.

• Uczestnicy wykonują film oraz reportaż za pomocą kamery lub smartfonu,
natomiast galeria multimedialna musi być wykonana w programie 
PowerPoint.

• Format filmu : mp4, format prezentacji : pptx.
• Prace prosimy wysyłać razem z poprawnie wypełnionym formularzem 

zgłoszeniowym, w przeciwnym razie nie będą one oceniane.
• Jeden autor może nadesłać tylko jedną formę pracy (film lub prezentację).
• Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Rawicką 
Bibliotekę Publiczną w Rawiczu w związku z udziałem w Konkursie 



„Historia Rawicza oczami moich przodków”, zgodnie z ustawą z dnia 29. 
08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 
922) oraz zapewnia, że: posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej 
pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr 
osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr 
prawnie chronionych.

• Przesłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z 
udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne jej publikowanie na 
stronie internetowej Rawickiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Ziemi 
Rawickiej i na ich oficjalnych profilach na Facebooku oraz wykorzystanie 
na wystawach organizowanych przez RBP i MZR

• Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady 
Konkursu.

• Organizator przewiduje cenne nagrody dla zwycięzców.

KRYTERIA OCENY PRAC:
• jury będzie oceniać prace bez podziału na kategorie wiekowe,
• przy ocenie będą brane pod uwagę kreatywność i indywidualne podejście 

do tematu,
• praca musi podejmować tematy związane z historią Rawicza,
• oceniane będą ogólna estetyka i wykonanie filmu lub prezentacji.

TERMINY:
1. Termin dostarczenia prac upływa 30 kwietnia 2020 r.

Prace należy przesłać do Rawickiej Biblioteki Publicznej lub Muzeum 
Ziemi Rawickiej e-mailem, na płycie, pendrivie lub skanem (w zależności 
od techniki)

2. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie i na 
stronie biblioteki i muzeum.

UWAGA!  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pozostawienia prac 
konkursowych w zbiorach biblioteki  i muzeum, oraz prawo do ich publikowania 
i reprodukowania.



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach 

przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia 
zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z 
warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. Zmianami).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 
uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe 
przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich 
poprawiania, a także usunięcia.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Rawicka 
Biblioteka Publiczna ul. Targowa 1 w Rawiczu 

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie 
następujący zakres danych: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu 
kontaktowego.

6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji rozstrzygnięcia konkursu 
przez okres trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie prac 
nagrodzonych.

DANE ORGANIZATORÓW:
Rawicka Biblioteka Publiczna
ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz
tel. 65 545 20 04
e-mail: biblioteka@rawicz.eu

Muzeum Ziemi Rawickiej
Rynek 1, 63-900 Rawicz
tel. 65 545 35 75
e-mail: mzr@rawicz.eu

mailto:biblioteka@rawicz.eu
mailto:mzr@rawicz.eu


KARTA ZGŁOSZENIOWA:  (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Oświadczenie uczestnika konkursu
„Historia Rawicza oczami moich przodków”

        

        Imię i nazwisko uczestnika konkursu:

     …..................……………………………….................…

wiek: …………………

telefon kontaktowy: ……………..............................

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Historia 
Rawicza oczami moich przodków” i wykonany przeze mnie film/prezentacja  
jest mojego autorstwa.

 ………………………...................................................            .....................................................................
  (podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej)                     (czytelny podpis uczestnika konkursu)


