
Regulamin konkursu 
„Józef Lompa – co o nim wiemy?” 

  
§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej, zwane dalej Organizatorem.  
2. Konkurs jest organizowany w ramach zadania publicznego w dziedzinie podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
dofinansowanego z budżetu Gminy Woźniki. 
 

§ 2 
Celem konkursu jest: 
-Uatrakcyjnienie obchodów jubileuszu 220. rocznicy urodzin J. Lompy 
-Zainteresowanie osobą Józefa Lompy i rozpropagowanie wiedzy o wybitnym Górnoślązaku 
-Zdobycie nowych informacji, odświeżenie wiedzy o życiu i twórczości Lompy 
-Przekazanie informacji o tej postaci poprzez atrakcyjną formę konkursu 
 

§ 3 
Temat konkursu:  
Zadanie polega na przeprowadzeniu badań na temat postaci Józefa Lompy oraz podsumowaniu i ujęciu ich w formie 
zamkniętej. Prace konkursowe mogą mieć formę pisemną, ale dopuszczalne są także inne formy (np. film, plakat, 
prezentacja power point). 
 

§ 4 
Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 10-18 lat oraz osób dorosłych z całego województwa śląskiego. 
Dopuszcza się udział zarówno osób indywidualnych, jak i zespołów w następujących grupach wiekowych: 

1 kategoria – klasy 4-7 SP 
2 kategoria – gimnazjum i liceum 
3 kategoria – dorośli 

2. Każdy uczestnik/zespół może zgłosić maksymalnie dwie prace -  Prace należy odpowiednio zabezpieczyć, gdyż 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia. 
3. Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami.  
4. Prace należy dostarczyć na adres: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej, ul. Szkolna 1, 42-287 Lubsza, tel. 
603890267, e-mail: kontakt@lubsza.org 
5. Termin dostarczenia prac do 15 grudnia 2017 roku. 
 

§ 5 
Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z 

tematem, wartość merytoryczna, oryginalność ujęcia tematu, jakość wykonania.  

§ 6 
Ogłoszenie wyników nastąpi do 22 grudnia 2017 roku na stronie www.lubsza.org. O wynikach uczestnicy zostaną 
poinformowani bezpośrednio. Termin wręczenia nagród oraz prezentacji i promocji zwycięskich prac zostanie podany 
do wiadomości wraz z ogłoszeniem wyników.  

§ 7 
Nadesłane prace przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i jednocześnie Organizator nabywa nieodpłatnie 
autorskie prawa majątkowe do korzystania z prac na niżej wymienionych polach eksploatacji: 
- tworzenia opracowań pracy i ich zwielokrotnienia oraz utrwalania na nośnikach elektronicznych oraz w pamięci 
komputera, 
- publicznego wystawiania oryginału pracy i jej opracowania, 
- wprowadzania pracy lub opracowań do sieci multimedialnych, w tym Internetu lub sieci wewnętrznych, bez żadnych 
ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania w ramach wymienionych sieci, w tym w trybie on-line, 
- wprowadzania do obrotu, w tym odpłatnego, pracy lub opracowań.  
 

§ 8 
Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 
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