
SERVIAM NA STULECIE 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

Konkurs „Serviam na stulecie” organizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące 

Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do 

uczniów ponadpodstawowych szkół urszulańskich (trzecich klas gimnazjów oraz 

uczniów liceów) i ma charakter ogólnopolski. Udział w konkursie polega na nagraniu 

przez Uczestników materiału audio lub audiowizualnego, nawiązującego w treści do 

tematu konkursu. 

Temat: Historia mówiona – patriotyzm w urszulańskiej szkole i jego echa 

w późniejszych losach wychowanek. 

Organizatorzy pragną zachęcić obecnych uczniów szkół urszulańskich do kontaktu 

i nawiązywania relacji z absolwentami naszych szkół. Często są to przecież rodzice, 

bliscy i przyjaciele naszych uczniów. W ten sposób, łącząc pokolenia, będziemy 

mogli wspólnie świętować stulecie polskiej niepodległości. Historia mówiona, relacje 

świadków historii, mogą w ten sposób zostać ożywione w formie, która bliska jest 

młodemu pokoleniu – nagrań audio, podcastów czy vlogów. Nawiążcie relacje, 

szukajcie historii u źródeł i bądźcie kreatywni! 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

Uczestnikami konkursu mogą być indywidualni uczniowie jak i zespoły 

(maksymalnie trzyosobowe). W konkursie mogą wziąć udział uczniowie innych szkół, 

ale treść nadesłanego materiału powinna zawsze dotyczyć wychowania patriotycznego 

w szkołach urszulańskich. 

 



TREŚĆ I FORMA NAGRAŃ 

Podstawę przygotowywanych przez Uczestników nagrań powinien stanowić wywiad, 

przeprowadzony wedle specjalnie sporządzonej ankiety. Treść wywiadu może zostać 

uzupełniona wedle inwencji autorów, nagranie może posiadać także elementy 

dodatkowe, współgrające z treścią i zgodne z tematem konkursu. Kwestia formy 

nagrania pozostawiona zostaje Uczestnikom. Nagranie może stanowić materiał 

wyłącznie dźwiękowy, jak również audiowizualny. Swoją długością materiał nie 

powinien przekraczać 20 minut. Plik dźwiękowy lub video powinien mieć format, 

który umożliwi jego opublikowanie w serwisie YouTube lub innym serwisie 

udostępniającym materiały audiowizualne.  

 

PRAWA AUTORSKIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Każda osoba, której wizerunek zostanie wykorzystany w materiale, powinna podpisać 

zgodę na wykorzystanie wizerunku. Dodatkowo Uczestnicy zobowiązani są do 

przestrzegania praw autorskich. Źródła wszystkich cytatów użytych w pracy 

konkursowej powinny być podane (np. w napisach końcowych) lub w formie ustnej. 

Zdjęcia, ilustracje i inne treści, które są objęte prawami autorskimi, mogą zostać użyte 

jedynie za zgodą autorów. Na temat wykorzystania cudzych treści i tzw. dozwolonego 

użytku więcej przeczytać możecie tutaj: 

https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/copyright/fair-use/ 

 

JURY KONKURSU 

Prace oceniać będzie jury złożone z nauczycieli historii szkół urszulańskich oraz osób 

zaproszonych. Dokładny skład jury konkursu ogłoszony zostanie na stronie 

internetowej Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu. 

 

 

  



ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE  

1. Uczestnicy wyrażający chęć udziału w konkursie powinni przesłać skan 

formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą opiekuna na udział w konkursie do 

dnia 01.10.2018 na adres mailowy Organizatorów: serviam.stulecie@gmail.com.  

2. Odnośnik do nagranego materiału należy nadesłać drogą mailową (w formie pliku 

udostępnionego na dysku internetowym lub po opublikowaniu w trybie 

niepublicznym w serwisie YouTube lub podobnym) na adres 

serviam.stulecie@gmail.com do dnia 26.11.2018. 

3. Wiadomość powinna ponadto zawierać skany zgody na wykorzystanie wizerunku 

wszystkich osób, których wizerunek został wykorzystany w materiale. 

4. Przesłanie odnośnika do nagrania oraz wymaganych dokumentów jest 

równoznaczne z wyrażeniem chęci udziału w konkursie. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie internetowej 

Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu do dnia 

17.12.2018. 

 

NAGRODY 

Autorzy najlepszych nagrań zostaną poinformowani o zdobytych nagrodach 

i sposobie ich przekazania. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania, 

potwierdzający jego uczestnictwo w konkursie. Ponadto wyróżnione nagrania zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek 

UR we Wrocławiu. 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w razie konieczności. 

Wszelkie sugestie i zapytania dotyczące przebiegu konkursu i treści regulaminu 

można nadsyłać pod adres serviam.stulecie@gmail.com. 
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