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REGULAMIN WROCŁAWSKIEGO KONKURSU POPULARNONAUKOWEGO 

Wrocławscy Sybiracy - rola Sybiraków w kształtowaniu życia społecznego w powojennym 
Wrocławiu 

 

I. ORGANIZATORZY: 

Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu. 

Patronat: dr Marek Mutor – dyrektor Centrum Historii Zajezdnia 

Współpraca: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu 

 

II. CELE: 

1. Badanie, gromadzenie informacji o losie wrocławskich i dolnośląskich Sybiraków w 
trakcie II wojny światowej i w okresie powojennym. 

2. Popularyzacja wiedzy na temat środowiska sybirackiego i jego działalności po II 
wojnie światowej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. 

3. Popularyzacja wiedzy na temat wpływu Sybiraków na budowanie społeczeństwa 
polskiego po II wojnie światowej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. 

4. Archiwizacja oraz gromadzenie wiedzy historycznej na podstawie relacji 
i dokumentów świadków historii. 

III. UCZESTNICY KONKURSU: 

1. Konkurs adresowany jest do studentów wrocławskich uczelni lub studentów z innych 
uczelni, ale zamieszkujących we Wrocławiu.  

IV. ZADANIE KONKURSOWE: 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie konspektu artykułu popularnonaukowego 
na temat: Wrocławscy Sybiracy - rola Sybiraków w kształtowaniu życia społecznego w 
powojennym Wrocławiu. Powinien on szczegółowo przedstawiać pomysł na zbadanie 
historii minimum 1-2 Sybiraków wraz z kontekstem historycznym/ 
społecznym/kulturowym opisywanej rzeczywistości. 

2. Konspekt powinien zawierać co najmniej: 

- tytuł artykułu, 

- cele badawcze artykułu, 

- część właściwa: merytoryczny opis założeń artykułu, 

- informacje o zastosowanej metodzie badawczej bądź określonej ścieżce metodologicznej,  
uprawomocnionych podjętą tematyką lub podejściem do tematu, 

- harmonogram powstania artykułu, 

- materiały źródłowe, które będą wykorzystane w artykule (mile widziana bibliografia). 
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3. Artykuł może zostać napisany z następujących dziedzin:  

historia, historia mówiona, socjologia, albo – jeśli będzie to uzasadnione podjętą 
tematyką i dostępnymi źródłami lub podejściem metodologicznym – też z innych 
dziedzin (np. artystycznych). 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU: 

1. Konkurs trwa od  17.03.2022 r. do 10.06.2022 r. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest legitymowanie się przez autora pracy aktywnym 
statusem studenta lub słuchacza na wrocławskiej uczelni bądź na innej polskiej uczelni, ale 
z udokumentowanym zamieszkaniem autora pracy konkursowej na terenie Wrocławia. 

3. Prace należy  przesłać do 10.06.2022 r. pocztą mailową na adres: 
biuro@pamiecsybiru.wroclaw.pl   

W temacie e-maila należy wpisać hasło: Konkurs. 

4. Do prac konkursowych należy dołączyć czytelne skany/zdjęcia wypełnionych załączników 
1 i 2 do Regulaminu: (Formularz Zgłoszeniowy, Oświadczenie RODO uczestnika 
konkursu). W momencie podpisywania Umowy trzeba będzie się okazać legitymację 
studencką i/lub dokument  potwierdzający zamieszkanie we Wrocławiu (dotyczy 
studentów z uczelni innych niż wrocławskie). 

5. Prace konkursowe muszą być przygotowane przez autorów indywidualnych. Prace 
zespołowe nie będą oceniane. 

6. Prace konkursowe muszą być niepowtarzalne i oryginalne, tzn. stanowić przejaw 
działalności badawczej lub popularyzatorskiej o indywidualnym charakterze w rozumieniu 
Ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych; nigdzie 
wcześniej niepublikowane ani nieprzedstawiane w innych konkursach. 

7. Prace konkursowe, nie dłuższe niż 4 strony A4, należy zapisać w formacie pliku .doc lub 
.docx, czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 
znormalizowane 2,5 cm. 

8. Każda praca musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko studenta, nazwa uczelni 
i kierunku studiów, rok studiów. 

9. Prace konkursowe przesłane po terminie lub przesłane bez wymaganych załączników nie 
będą uwzględniane. 

IV. KRYTERIA OCENIANIA: 

1. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.  

2. Komisja oceniająca będzie zwracać uwagę na: 

a) spełnienie wymogów formalnych, 

b) zgodność pracy z tematem i założeniami konkursowymi, 

c) wartość merytoryczną/historyczną (np. daty, opisy miejsc, nazwy własne, zgodność 
z danymi historycznymi, zdjęcia/dokumenty źródłowe), 
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d) walory badawcze przyszłego artykułu, 

e) oryginalność/innowacyjność, 

f) ogólne wrażenie z zakresu popularyzacji tematu będącego treścią konkursu. 

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

V. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY: 

1. Konkurs komisja konkursowa wyłoni 3 prace zwycięskie oraz przyzna 2 wyróżnienia. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.pamiecsybiru.wroclaw.pl  
do 30.06.2022 r. 

3. Główną nagrodą dla autorów nagrodzonych prac jest zaproszenie do napisania artykułu 
popularnonaukowego na podstawie nagrodzonej pracy - konspektu oraz honorarium 
autorskie w wysokości 1.200 zł brutto.  

4. Z autorami zwycięskich prac zostaną podjęte negocjacje, które prowadzić będą do 
podpisania Umowy o dzieło na napisanie artykułu popularnonaukowego o objętości 
12.000-18.000 znaków, na podstawie pracy konkursowej. W ramach umowy zostaną 
określone m.in.: wysokość honorarium (1.200 zł brutto) oraz harmonogram pracy (do 
30.10.2022 r.) W razie gdyby negocjacje z autorem zwycięskiej pracy nie przyniosły 
efektu w postaci podpisania Umowy o dzieło w terminie do 15 dni po rozpoczęciu 
negocjacji, wówczas zostaną podjęte negocjacje z autorami wyróżnionych prac, pod tymi 
samymi warunkami.  

5. Negocjacje, o których mowa w punkcie 4., rozpoczną się niezwłocznie po ogłoszeniu 
wyników konkursu, nie później jednak niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników. 
Organizator wyśle zaproszenia do negocjacji drogą elektroniczną (na podany w formularzu 
adres e-mail). Za dzień rozpoczęcia negocjacji przyjmuje się datę przesłania tego maila na 
podany adres. Jeśli w ciągu 14 dni autor nagrodzonej pracy nie podejmie kontaktu 
z Organizatorem, negocjacje zostaną uznane za zakończone niepowodzeniem.  

6. Organizator konkursu ma w planach (w 2022 r.) przygotowanie publikacji nagrodzonych 
prac w pracy zbiorowej. Forma, nakład i redakcja naukowa zostaną podane w terminie 
późniejszym oraz należą do wyłącznej kompetencji Organizatora.  

VI. INFORMACJE DODATKOWE: 

1. W przypadku małej liczby prac konkurs może zostać odwołany. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Organizatora:  

http://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
organizacji konkursu oraz jego promocji i w razie wygranej na nieodpłatne wykorzystanie 
wizerunku na stronie internetowej organizatora http://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl. (§ 6 ust. 
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1 pkt a i c oraz § 9 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 

6. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia 
związane z niewłaściwym działaniem serwerów lub poczty elektronicznej. 

7. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie 
praw autorskich w treści nadesłanych prac konkursowych. 

8. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

 

VII. KONTAKT: 

Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, ul. Wittiga 10, 51-628 Wrocław 

e-mail: biuro@pamiecsybiru.wroclaw.pl 

Pytania można kierować na adres mailowy: marek.kosendiak@zajezdnia.org 

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl 


