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REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO 

Dzieci Cieszyna 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYC H 

 

Dzieci Cieszyna - transgraniczny polsko-czeski projekt edukacyjny jest poświęcony pamięci 
żydowskich mieszkańców miasta i regionu Śląska Cieszyńskiego, zwłaszcza żydowskim dzieciom, a 
szczególnie pamięci brata pani Heleny Foster (inicjatorki niniejszego Konkursu). Głównym 
założeniem Konkursu jest zgromadzenie prac w celu stworzenia przewodnika po miejscach 
związanych z żydowską historią miasta Cieszyna służący zarówno mieszkańcom, jak i turystom 
odwiedzającym region. 

 

I. Organizatorzy Konkursu 

Organizatorami Konkursu Artystycznego „Dzieci Cieszyna” są: 

1) Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (zwane dalej „SZIH”) z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000020904; 

2) Muzeum Historii Żydów Polskich (zwane dalej „Muzeum”) z siedzibą w Warszawie (00-157) przy 
ul. Anielewicza 6, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego pod numerem 89/2014. 

Konkurs koordynuje Dział Edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich. 

 

II. Partnerzy Konkursu 

Partnerem Konkursu jest Cieszyński Ośrodek Kultury “Dom Narodowy” z siedzibą w  Cieszynie (43-
400), Rynek 12, wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Miasto Cieszyn pod 
numerem UM-OKT 2/2/1992. 
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III. Osoba do kontaktów w sprawach związanych z przeprowadzeniem Konkursu: 

Magdalena Dopieralska  mdopieralska@jewishmuseum.org.pl 

+48 22 47 10 368 (godz. 9-17).   

 

IV. Temat Konkursu: 

Dzieci Cieszyna - odkrywanie żydowskiej przeszłości 

 

V. Cel Konkursu: 

Celem Konkursu jest odkrywanie żydowskiego dziedzictwa Cieszyna, Czeskiego Cieszyna i okolic 
oraz zainspirowanie i zaangażowanie młodych ludzi w odkrywanie przeszłości. 

 

VI. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym w formie konkursu tematycznego skierowanego do 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w regionie Śląska Cieszyńskiego W konkursie mogą 
wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - w wieku 12 - 19 lat. Uczestnicy 
mogą brać udział w Konkursie indywidualnie lub w zespołach liczących nie więcej niż trzy osoby. 

 

VII. Wymogi tematyczne: 

Uczestnicy zbierają materiał i informacje na temat żydowskich mieszkańców Cieszyna, Czeskiego 
Cieszyna i okolic: relacje, zdjęcia rodzinne, zdjęcia z miejsc związanych z kulturą żydowską, a także 
przeprowadzają rozmowy z osobami pamiętającymi żydowskich mieszkańców miasta, wywiady z 
historykami i artystami o żydowskiej kulturze i jej wkładzie w kulturę Cieszyna, na podstawie których 
wykonują pracę konkursową. Praca konkursowa powinna uwzględnić szczególnie przedstawienie 
życia codziennego „dzieci żydowskich” w okresie międzywojennym. Zebrane materiały i informacje 
mogą dotyczyć: życia codziennego, obyczajów żydowskich, świąt żydowskich, relacji polsko-
żydowskich, opowieści o ciekawych, wyjątkowych osobach, intrygujących wydarzeniach, wyglądzie 
miasta, jego architekturze i topografii.  
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VIII. Prace konkursowe 

Prace konkursowe mogą składać się z tekstu oraz materiału ilustracyjnego w postaci: fotografii, 
reprodukcji, prac plastycznych, wykonanych w dowolnej technice przy użyciu dowolnych materiałów. 
Prace konkursowe mogą być realizowane w ramach zajęć szkolnych wychowania plastycznego, lekcji 
historii, lekcji wychowawczych oraz w ramach zajęć pozaszkolnych (kółka plastyczne), a także 
indywidualnie. 

 

IX. Harmonogram. 

1. Ogłoszenie Konkursu: 2 kwietnia 2014 roku. 

2. Termin składania prac: 8 czerwca 2014 roku. 

3. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród: czerwiec 2014 roku. Dokładny termin zostanie 
ogłoszony w terminie późniejszym na stronie internetowej www.szih.org.pl oraz www.mhzp.pl. 

 

X. Nadsyłanie prac: 

1. Prace konkursowe należy nadsyłać listem poleconym na adres:  

Muzeum Historii Żydów Polskich, 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6, 

z dopiskiem „Dzieci Cieszyna” 

2. O zachowaniu terminu nadsyłania prac konkursowych decyduje data stempla pocztowego (do 8 
czerwca 2014 roku włącznie). 

3. Prace konkursowe można także dostarczać osobiście w terminie do dnia 8 czerwca 2014 roku do 
Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”, 43-400 Cieszyn, Rynek 12 (w godzinach pracy 
Ośrodka). 

4. Przesyłka nadsyłana na Konkurs powinna zawierać: 

1) pracę konkursową; 
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2) czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy według załącznika do niniejszego Regulaminu, 
podpisany przez uczestnika lub uczestników, a w przypadku uczestników małoletnich - także przez ich 
przedstawicieli ustawowych (rodzica lub opiekuna). 

5. Prace konkursowe nie spełniające wymogów wynikających z Regulaminu Konkursu lub nadesłane 
po terminie zostaną wykluczone z udziału w Konkursie. 

 

XI. Jury. 

1. W skład jury Konkursu wchodzić będą powołani przez Organizatorów: przedstawiciel pani Heleny 
Foster, przedstawiciele władz lokalnych, nauczyciele, przedstawiciele SŻIH oraz Muzeum. 

2. Jury, spośród nadesłanych prac, wybierze 3 najlepsze prace - laureatów Konkursu. 

3. Ocena prac dokonana zostanie według następujących kryteriów:  

1) zgodność z wymogami tematycznymi (punkt VII Regulaminu) 

2) zgodność z wymogami dotyczącymi formy prac (punkt VIII Regulaminu) 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2014 na stronie http://www.szih.org.pl oraz na 
stronie www.jewishmuseum.org.pl. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac, jak również 
unieważnienia Konkursu, niewyłaniania laureatów Konkursu oraz przyznania miejsc ex aequo. 

 

XII. Nagrody. 

Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody: 

1) za pierwsze miejsce – tablet multimedialny (dla każdego członka zespołu); 

2) za drugie miejsce – aparat fotograficzny (dla każdego członka zespołu); 

3) za trzecie miejsce – iPod – odtwarzacz MP3 (dla każdego członka zespołu). 

Dodatkowo Organizatorzy przewidują przyznanie wybranym pracom konkursowym wyróżnień i 
nagród książkowych. 
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Nagrody zostaną rozdane podczas uroczystej gali finałowej w czerwcu 2014 r.; towarzyszyć jej będzie 
wystawa prac uczestników Konkursu. 

W przypadku wystąpienia podatku dochodowego od przyznanej nagrody, warunkiem wydania 
nagrody jest uiszczenie przez uczestnika na rzecz wskazanego Organizatora kwoty stanowiącej 
równowartość podatku dochodowego od przyznanej nagrody. 

 

XIII. Postanowienia dodatkowe:  

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę uczestnika na postanowienia zawarte w niniejszym 
regulaminie. 

2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

3. Konkurs ma charakter jawny. 

4. Nadesłane prace konkursowe pozostaną w posiadaniu Organizatorów i nie podlegają zwrotowi. 

5. Nadesłane prace konkursowe mogą zostać wykorzystane przez Organizatorów: 

1)  do stworzenia przewodnika po miejscach związanych z żydowską historią miasta Cieszyna i 
Śląska Cieszyńskiego (i jego ewentualnych wznowień) oraz do promocji Konkursu i 
przewodnika; 

2) celem prezentacji na wystawach, wernisażach oraz w ramach innych wydarzeń kulturalnych. 

6. Uczestnicy Konkursu przez złożenie pracy konkursowej wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 
danych osobowych przez Organizatorów Konkursu (łącznie lub osobno) zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych dla celów związanych z organizacją Konkursu 
oraz późniejszym wykorzystaniem prac konkursowych w ramach przewodnika i prezentacji 
podczas wydarzeń kulturalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikom 
Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

7. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace konkursowe będące wynikiem twórczości uczestników 
Konkursu, które nie mogą naruszać dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw pokrewnych osób 
trzecich; w razie naruszenia takich praw uczestnik zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej 
szkody. 
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8. Uczestnicy Konkursu przez złożenie pracy konkursowej udzielają nieodpłatnie Organizatorom 
niewyłącznej licencji na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej 
ilości egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - 
wprowadzenie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci 
multimedialnej (Internet); 

3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, a także 
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) umieszczenie pracy konkursowej w przewodniku po miejscach związanych z żydowską 
historią miasta Cieszyna oraz jego eksploatacja na polach, o których mowa w pkt 1-3 powyżej. 

Uczestnicy Konkursu zezwalają nieodpłatnie Organizatorom na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do utworów oraz przenoszą na Organizatorów prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do utworów – w zakresie obejmującym dowolne opracowanie utworów. 

Organizatorzy uprawnieni się do eksploatacji utworów w kraju i za granicą przez czas 
nieokreślony oraz do udzielania dalszej licencji na korzystanie z utworów. Organizatorzy nie są 
zobowiązani do rozpowszechniania lub wykorzystania utworów. 

 

XIV. Postanowienia końcowe: 

1. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają poświadczenie swojego uczestnictwa w 
Konkursie, w formie dyplomów honorowych oraz egzemplarze przewodnika, o ile zostanie wydany 
przez Organizatorów. 

2. Wszystkie szkoły, które wzięły udział w Konkursie otrzymają podziękowania od Organizatorów w 
formie dyplomu - podziękowania dla szkoły za współpracę oraz egzemplarze przewodnika, o ile 
zostanie wydany przez Organizatorów. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach. 


