
 

 

  

„Historia jednej fotografii  

– konkurs literacki na opis historii rodzinnej sprowokowanej zdjęciem” 

 

REGULAMIN 

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Pamięci Sybiru (ul. Sienkiewicza 26,  

15-092 Białystok, NIP 43 32 64 915, RIK 08/12). 

2. Honorowy patronat nad Konkursem objął Związek Sybiraków Oddział 

w Białymstoku. 

3. Celem Konkursu jest zainspirowanie dzieci, młodzieży, jak i osób starszych 

do poznania historii rodzinnej oraz  poszukiwania historii, które kryją domowe 

fotografie. Od uczestników oczekujemy przedstawienia (w dowolnej formie  

pisemnej) historii   zainspirowanej zdjęciem z domowego archiwum. Wypowiedź 

powinna być osadzona w konkretnej rzeczywistości historycznej związanej 

z tematyką zesłań, deportacji oraz losów Polaków i osób innej narodowości 

na Syberii i Kazachstanie. Konkurs jest pretekstem nie tylko do zainteresowania 

się danymi wydarzeniami historycznymi, ale także do poszukiwania śladów 

własnej rodziny lub osób najbliższych,  pamiątek, wspomnień oraz relacji 

ostatnich żyjących świadków historii.  

 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest nadesłanie wypowiedzi pisemnej 

w edytowalnej formie elektronicznej wraz z fotografią, której dotyczy 

prezentowana historia (dopuszcza się również skany zdjęć w wysokiej 

rozdzielczości o wielkości do 20 mb).  

2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 pracę do 25 tysięcy znaków 

(ze spacjami). 

3. Prace należy nadsyłać do 4 grudnia 2017 r. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18  grudnia 2017 r. na stronie internetowej 

www.sybir.bialystok.pl oraz profilu społecznościowym na facebooku 

https://www.facebook.com/muzeumpamiecisybiru.   

 

http://www.sybir.bialystok.pl/
https://www.facebook.com/muzeumpamiecisybiru


 

III NADSYŁANIE PRAC  

1. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres 

edukacja@sybir.bialystok.pl. 

2. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące 

informacje: 

• tytuł pracy oraz opis wykorzystanej fotografii (min. co przedstawia, data 

i miejsce wykonania); 

• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres); 

• nr telefonu, adres e-mail; 

• nazwa i adres szkoły w przypadku uczniów i studentów; 

• deklaracja uczestnictwa. 

 

IV JURY 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. Jury 

zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nierealizujących tematu Konkursu 

lub niespełniających innych zasad Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie 

podlegają weryfikacji. 

 

V Nagrody 

1. Organizator uhonoruje nagrodami w postaci karty podarunkowej o wysokości 

700 zł każda do wykorzystania w sieci sklepów MediaMarkt zdobywcę I, II i III 

miejsca oraz zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

2. Prace laureatów zostaną opublikowane w formie katalogu oraz na stronie 

internetowej organizatora. 

3. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową. 

 

VI Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 

• akceptuje niniejszy Regulamin; 

• jest autorem nadesłanej pracy; 

• posiada prawa / zgodę na jej publikację. 
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