
 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Pasaże Pamięci, ul. Legionów 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

 tel. 695-175-928, mail: fundacja.pasazepamieci@gmail.com 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I Postanowienia ogólne  

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w konkursie 

literackim „Tomaszowska Dorożka” będącym częścią organizowanego przez Fundację 

Pasaże Pamięci projektu Membrany dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w 

Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra. 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Pasaże Pamięci, ul. Legionów 18, 97-200 

Tomaszów Mazowiecki, tel. 695-175-928, mail: fundacja.pasazepamieci@gmail.com 

 

II Cele konkursu 
  

1. Zachęcenie do twórczej pracy literackiej oraz pogłębienie wiedzy na temat czasów 

przedstawionych na przedwojennych, tomaszowskich zdjęciach. 

2. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

3. Upowszechnianie  i pogłębianie wiedzy na temat dziejów historycznych Tomaszowa 

Mazowieckiego.   
 

III Udział w konkursie 
 

1. Konkurs adresowany jest do trzech grup wiekowych:  

• 10-15 lat  

• 16-19 lat  

• dorosłych 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej spełniającej 

warunki określone niniejszym Regulaminem. 

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę prozatorską niepublikowaną 

i nienagradzaną w innych konkursach. 
 

IV Tematyka prac konkursowych 
 

1. Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu.  

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiego utworu prozatorskiego o dowolnej 

formie gatunkowej inspirowanego przedwojennymi zdjęciami Tomaszowa 

Mazowieckiego ze zbiorów tomaszowskiego kolekcjonera Jerzego Pawlika. 

3. Zdjęcia stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Wybór treści pozostawiony jest autorowi pracy w ramach tematu konkursu. 

 

 

 

 

 



 

V Forma prac konkursowych 
 

1. Praca konkursowa – do 5 stron znormalizowanego maszynopisu w formie wydruku na 

papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5. 

2. W formie elektronicznej – zapis na płycie CD. 

3. Praca w obu formach powinna być podpisana pseudonimem oraz musi zawierać 

wskazanie grupy wiekowej.  

4. Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie oznaczonej pseudonimem kartę 

uczestnika wraz z oświadczeniami stanowiącymi załączniki do niniejszego regulaminu. 

 

VI Kryteria oceny prac konkursowych 
 

1. Zgodność z tematem konkursu. 

2. Oryginalność prezentowanych treści. 

3. Walory literackie.  

 

VII Terminarz konkursu 
 

1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie IV niniejszego regulaminu należy 

nadesłać do 31 lipca 2017 roku na adres Biura organizatora konkursu (Legionów 18, 97-

200 Tomaszów Mazowiecki). 

2. Do dnia 7 sierpnia 2017 roku laureaci konkursu i ich opiekunowie otrzymają pisemne 

zaproszenie do udziału w gali kończącej konkurs. 

3. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 12 sierpnia podczas gali wieńczącej 

projekt Membrany. 
 

VIII Nagrody 
  

1. Uczestnicy konkursu (w każdej kategorii wiekowej), którym jury przyzna I, II, III 

miejsce otrzymają nagrody rzeczowe. 

2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania kilku nagród równorzędnych. 

3. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy. 

4. Nagrodzone prace zostaną przetłumaczone na język angielski i opublikowane na stronie 

www.pasazepamieci.pl.  

5. Wybrane prace zostaną opublikowane w Kwartalniku Artystyczno-Literackim „Arterie”, 

który objął patronat nad konkursem. 
 

IX Skład jury  
  

Przewodniczący: Bartłomiej Sęk 

Członkowie: dr Karolina Wawer, Piotr Gajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X Informacje uzupełniające 

 

1. Fundacja Pasaże Pamięci nie zwraca zgłoszonych na konkurs prac i zastrzega sobie 

prawo do nieodpłatnego wykorzystania utworów do publikacji i promocji Fundacji. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i dalszego wykorzystywania utworów.  

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Nagrody nieodebrane podczas finału konkursu można odebrać do 30 września 2017 roku 

w siedzibie Fundacji. W uzasadnionych przypadkach nagrody zostaną przesłane przez 

organizatora. 

5. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości 

wręczenia nagród. 

6. Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: 

fundacja.pasazepamieci@gmail.pl, telefonicznie: 695-175-928 oraz na stronie 

internetowej: www.pasazepamieci.pl. 

 

XI Organizator 

Fundacja Pasaże Pamięci 

ul. Legionów 18 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

tel. 695-175-928 

mail: fundacja.pasazepamieci@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pasazepamieci.pl/


 

 
 

 

 

 

 

 
 

zdjęcia pochodzą ze zbiorów Jerzego Pawlika 



 
Organizator konkursu: Fundacja Pasaże Pamięci, ul. Legionów 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  

tel. 695-175-928, mail: fundacja.pasazepamieci@gmail.com 

 

KARTA UCZESTNIKA   

 

 

Pseudonim:  

Imię:   

Nazwisko:  

Adres domowy:  

telefon:  

e-mail:  

Kategoria wiekowa: 

(skreślić niepotrzebne)  

• 10-15 lat  

• 16-19 lat  

• dorośli 

 

Tytuł utworu literackiego   

Pełna nazwa szkoły / 

placówki: 

(jeśli dotyczy) 

 

Adres szkoły / placówki: 

(jeśli dotyczy) 
 

nr telefonu:  

e-mail szkoły / placówki:  

Imię i nazwisko opiekuna:  

 

 
 

.......................................................................................... 

podpis opiekuna lub pełnoletniego uczestnika 

 

 

 

mailto:fundacja.pasazepamieci@gmail.com


 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu literackiego zamieszczonym na stronie  

www.pasazepamieci.pl oraz w pracowni warsztatowej Fundacji Pasaże Pamięci przy ul. 

Barlickiego 26/28 w Tomaszowie Mazowieckim.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych dla celów 

związanych z zorganizowaniem konkursu: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon 

Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 

833, z późn. zm.). 

3. Zgłoszone do konkursu prace są moją własnością. Wyrażam zgodę na nieodpłatne ich 

wykorzystanie przez organizatora.  

4. Złożoną na konkurs pracę wykonałam(em) osobiście. 

 

          

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

data złożenia pracy podpis uczestnika konkursu 

lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

  

dotyczy osób niepełnoletnich  

Dane opiekuna prawnego:  

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………..…………………  

Adres: …………………………………………………...…………………………………….………………… 

Nr telefonu:…………………………..……………………………………………………….………………… 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w/w Konkursie Literackim „Tomaszowska Dorożka” 

organizowanym przez Fundację Pasaże Pamięci w Tomaszowie Mazowieckim.  

 

 

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

                           data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 


