
REGULAMIN KONKURSU  
 
Postanowienia ogólne: 
 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury „TKACZ” w Tomaszowie 
Mazowieckim. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Pasaże Pamięci – spotkanie z kulturą 
tomaszowskich Żydów” dofinansowanego ze środków Łódzkiego Domu Kultury – 
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego w programie 
„Współorganizacja Projektów Kulturalnych na terenie województwa łódzkiego 2014.” 

3. Partnerami projektu są: Miejska Biblioteka Publiczna im. Teresy Gabrysiewicz-
Krzysztofik w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum im. hr. Antoniego Ostrowskiego 
w Tomaszowie Mazowieckim, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Trzcina”, 
Fundacja Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego. 

4. Celem konkursu jest przyjrzenie się bogatej tradycji żydowskiej współtworzącej 
niegdyś wielokulturowe miasto Tomaszów Mazowiecki. 

5. Wyróżnione przez Kapitułę Konkursu materiały filmowe zostaną nagrodzone oraz 
udostępnione na stronie internetowej projektu. 

6. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 3 października bieżącego roku w 
Ośrodku Kultury „TKACZ” podczas gali finałowej, wieńczącej cały projekt.  

7. Złożone na konkurs prace nie będą zwracane. 
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

1. Konkurs adresowany jest do trzech grup wiekowych: 10-15 lat, 16-19 lat oraz dorośli. 
2. Nadesłane materiały filmowe nie mogą naruszać praw autorskich. 
3. Prace powinny być związane z kulturą tomaszowskich Żydów.  
4. Prace konkursowe należy oznaczyć godłem (pseudonimem). W osobnej, zaklejonej 

kopercie, opatrzonej tym samym godłem, powinny zostać umieszczone dane autora: 
imię, nazwisko, wiek, adres i telefon, a także oświadczenie: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celach konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

5. Długość materiału filmowego nie powinna przekraczać 10 minut. Plik z filmem 
(format .avi, .mpeg., mpg. lub mp4) należy nagrać na płycie CD lub DVD.  

6. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Kultury „TKACZ”, 
ul. Niebrowska nr 50, Tomaszów Mazowiecki  
97-200 z dopiskiem: Konkurs na reportaż wraz ze wskazaniem właściwej grupy 
wiekowej.  

7. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa dnia 15 września bieżącego roku (liczy się 
data stempla pocztowego). 

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania 
zgłoszonych prac w celach promocji projektu „Pasaże Pamięci – spotkanie z kulturą 
tomaszowskich Żydów” oraz w działalności Ośrodka Kultury „TKACZ” i partnerów 
projektu.  

9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.  
 


