
REGULAMIN KONKURSU „SKĄD MY SIĘ TU WZIĘLIŚMY?” 

I. Organizatorzy: 
1. Głównym organizatorem jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Lęborku. 

2. Współorganizatorami konkursu są: Powiat Lęborski, Gmina Miasto Lębork oraz Pomorskie 

Towarzystwo Genealogiczne. 

3. Honorowy patronat nad konkursem objęła już Starosta Lęborski pani Teresa Ossowska-

Szara, z prośbami o patronat wystąpiono również do panów Burmistrzów i Wójtów Gmin 

z terenu powiatu. 

II. Cele konkursu: 
Konkursu ma zachęcić uczestników do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów 

dużej i małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Konkurs pozwoli także na utrwalenie 

w rodzinie pamięci o przodkach oraz na zaprezentowanie ich historii w szerszym gronie. 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie. 
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych – klasy IV do VI 

oraz wszystkich uczniów klas gimnazjalnych z obszaru powiatu lęborskiego. 

2. Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach: 

kategoria I  - drzewo genealogiczne 

kategoria II – korzenie rodziny 

kategoria III – album „Historia mojej rodziny” 

kategoria IV - prezentacja multimedialna 

3. Powołane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Lęborku jury konkursu 

oceniać będzie prace w ww. kategoriach z podziałem na grupy wiekowe. 

4. Finał konkursu zakończony zostanie wystawą pokonkursową, w związku z powyższym 

prace muszą spełniać warunki określone w dalszej części regulaminu. O zakwalifikowaniu 

pracy do wystawy decyduje jury konkursu. 

5. Autorzy prac zobowiązani są do dostarczenia wraz z pracami pisemnej zgody rodziców na 

ich nieodpłatne opublikowanie – wykorzystanie w formie artykułu prasowego, publikacji 

w Internecie lub wydawnictwa pokonkursowego, a także na zamieszczenie fotografii autora 

pracy. O zakwalifikowaniu do druku i zamieszczeniu fotografii decyduje jury konkursu. 

IV. Wymogi, jakie powinny spełniać prace konkursowe. 
1. We wszystkich pracach ocenie podlegają: 

a) forma plastyczna, 

b) liczba pokazanych pokoleń, 

c) informacje o każdej z opisanych osób tj.: imię i nazwisko, nazwiska panieńskie, daty 

urodzenia i zgonu oraz miejsca tych wydarzeń; ponadto można uwzględnić: datę i miejsce 

ślubu, zawód, urzędy, godności, tytuły, udział w ważnych wydarzeniach dziejowych, 

d) ewentualnie - zdjęcia poszczególnych osób. 

2. Arkusz pokazujący drzewo i korzenie nie może być mniejszy od formatu A-4 i nie większy 

od formatu A-0. Oceniana będzie czytelność danych. 

3. Opracowanie drzewa genealogicznego i wywodu przodków powinno zawierać historię 

minimum czterech pokoleń wstecz, licząc jako pierwsze pokolenie autora opracowania. 

4. Album „Historia mojej rodziny" powinien opowiadać historię rodziny bądź wybranych jej 

członków wzbogaconą o zdjęcia, dokumenty lub inne pamiątki rodzinne wraz z ich opisem. 

5. Prezentacja multimedialna przedstawiająca losy rodziny lub wybranych jej członków 

powinna być przygotowana w programie Power Paint i zawierać nie więcej niż 20 slajdów. 

6. Jako dodatkowy aspekt podlegający ocenie można wskazać datę/rok, w którym rodzina 



przybyła do powiatu lęborskiego. Posłuży to do stworzenia mapy, skąd i kiedy przybyli do 

powiatu lęborskiego przodkowie obecnych mieszkańców powiatu lęborskiego. 

7. W celu zabezpieczenia pamiątek rodzinnych przed ich utratą zaleca się zamieszczanie zdjęć 

i dokumentów skanowanych lub kserowanych. Mogą być dostarczone również na płytach CD. 

8. Materiały, o których mowa powyżej, dostarczone na płytach CD pozostają w archiwum 

organizatorów. 

9. Każda praca musi być opisana (imię i nazwisko uczestnika, kategoria pracy, wiek, klasa, 

imię i nazwisko opiekuna, zgoda na publikację pracy i wizerunku autora podpisana przez 

rodzica/opiekuna prawnego). 

III Ocena prac i nagrody. 
1. Nagrody przyznawane są w dwóch grupach wiekowych (uczniowie szkoły podstawowej 

i uczniowie gimnazjum) oraz w czterech kategoriach: 

a) kategoria I  - drzewo genealogiczne, 

b) kategoria II - korzenie rodziny, 

c) kategoria III - album „Historia mojej rodziny”, 

d) kategoria IV - prezentacja multimedialna. 

2. Przy ocenie pracy jury bierze pod uwagę sposób wykonania pracy, formę plastyczną, liczbę 

pokoleń, wykorzystane materiały i źródła, a w szczególności pamiętniki i kroniki rodzinne, 

ewentualnie załączone kopie dokumentów urodzeń, ślubów, zgonów czy też innych wydarzeń 

rodzinnych potwierdzające dane zawarte w drzewie. Szczególnie cenne będą prace obrazujące 

zakorzenienie rodziny na Pomorzu. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Jury dopuszcza nieprzyznanie nagrody I, II lub III lub też przyznanie więcej niż jednej 

nagrody w danej kategorii. Dopuszcza się także przyznanie wyróżnień. 

4. Planowane jest publiczne udostępnienie nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie 

wystawy, jak też publikacji w Internecie, publikacji prasowej lub książkowej – forma 

udostępnienia wybrana będzie przez jury zależnie od pozyskanych możliwości oraz poziomu 

konkursu i liczby zebranych godnych wyróżnienia prac. Dla autorów najlepszych prac 

przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz dyplomy. 

IV Sprawy organizacyjne. 
1. Prace konkursowe należy składać w Starostwie Powiatowym w Lęborku (pok. 217) od 

poniedziałku do piątku w godz. 8-15. 

2. Termin składania prac upływa w dniu 12 maja 2017 roku. 

3. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i zorganizowanie wystawy 

najlepszych prac planowane jest na dzień 1 czerwca 2017 r. 

4. Wszelkich informacji i wyjaśnień w imieniu organizatorów udziela Katarzyna Dampc, tel. 

693 760 106, e-mail: katarzyna.dampc@wp.pl. 

 


