Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego
Nr 2955 /2020
z dnia 22 czerwca 2020r.

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
„XX wiek w moich wspomnieniach”

I.







II.

Cele konkursu :
Celem konkursu jest zaprezentowanie w formie pisemnej refleksji mieszkańców
naszego regionu, ukazujących zmiany jakie nastąpiły w otoczeniu seniora i jego
rodziny na przestrzeni XX wieku.
Pozyskanie ciekawych refleksji i opisów na temat minionego stulecia
w poszczególnych gminach i środowiskach lokalnych, a także poszczególnych grup
społecznych z uwzględnieniem środowisk senioralnych oraz poszczególnych
rodzin i mieszkańców.
Promowanie i popularyzacja osiągnięć samorządów lokalnych.
Wyłonienie, nagrodzenie oraz publikacja, obywatelskich refleksji i opisów,
na temat przemian i rozwoju społeczeństwa Polski w XX wieku.

Tematyka konkursu :

Tematyka prac konkursowych powinna obejmować prezentację przemian
zachodzących w XX wieku w naszym regionie, Polsce i Europie, które są owocem pracy m.in.
samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i poszczególnych mieszkańców w
świetle zmian regionalnych, politycznych, światowych z punktu widzenia seniora.
Organizatorom konkursu zależy na pozyskaniu autorskich refleksji i opisów
mieszkańców naszego regionu, wywodzących się ze środowisk senioralnych, których bogate
doświadczenia życiowe i zawodowe dają odpowiednią perspektywę do oceny przemian jakie
zaszły w życiu społecznym i samorządowym naszego regionu. Obywatelskie, autorskie
spojrzenie na zagadnienia związane z tematyką konkursu, które zostaną zawarte w pracach
konkursowych będą oryginalnym uzupełnieniem i puentą do obszernych sprawozdań
analitycznych, dotyczących wykorzystania funduszy unijnych w kolejnych perspektywach
budżetowych.

III.

Organizator konkursu :

Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Opolskiego z inicjatywy Forum
Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego. Obsługę organizacyjną związaną z realizacją
Konkursu zapewnia Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego.
IV.










Zasady udziału w konkursie :

W konkursie mogą brać udział przedstawiciele środowisk senioralnych
z województwa opolskiego. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę pisemną
(mogą to być autorskie refleksje, opisy, sprawozdania, felietony itp.)
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednej pracy konkursowej przez
autora biorącego udział w konkursie w terminie i formie określonej w niniejszym
regulaminie w punkcie V wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym
stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
Prace nie powinny przekraczać objętości 3 stron maszynopisu formatu A4,
z zachowaniem następujących ustawień: czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
odstępy między wierszami – interlinia 1.5, margines dolny, górny, boczny 2,5cm.
Potwierdzenie udziału w konkursie przez uczestnika odbywa się poprzez wypełnienie
formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu.
Udział w konkursie jest dobrowolny i ma charakter indywidualny.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych prac
w konkursie w mediach społecznościowych i samorządowych oraz publikacjach
samorządu województwa opolskiego.

V.

Terminarz konkursu :



Organizatorzy Konkursu zamieszczą informacje o terminie ogłoszenia konkursu,
a następnie o terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród – m.in. na stronie
internetowej UMWO oraz w mediach społecznościowych Biura Dialogu i Partnerstwa
Obywatelskiego oraz Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego.



Prace w formie papierowej - tradycyjnej (maszynopis, wydruk komputerowy
w formacie A4) oraz w formie elektronicznej muszą zostać dostarczone do dnia
30 września 2020 r. do godz.15.30 do Sekretariatu Konkursu – którym jest
Sekretariat Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO (adres: Biuro Dialogu
i Partnerstwa Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 17, 45-082 Opole, tel. 77 4467847, adres mail: bdo@opolskie.pl. )



Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas
wydarzeń o zasięgu wojewódzkim z udziałem członków ZWO. Uczestnicy konkursu
zostaną powiadomieni o jego terminie przez organizatorów. W przypadku zaostrzenia
sytuacji epidemiologicznej wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz na stronie Biura Dialogu
i Partnerstwa Obywatelskiego, a laureaci poinformowani zostaną telefonicznie
i listownie.
VI.







Jury konkursu :

Organizator konkursu zapewni do oceny zgłoszonych prac Jury, złożone z osób
posiadających doświadczenie i wiedzę właściwą w temacie konkursu.
W skład Jury wejdą przedstawiciele: Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
UMWO, Forum Seniorów SWO, Gabinetu Marszałka UMWO, wojewódzkiej instytucji
kultury.
Jury zostanie powołane osobnym Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego.
Obowiązki sekretarza Jury pełni pracownik Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
UMWO, który sporządza z posiedzenia protokół.
VII.

Nagrody w konkursie :

Organizatorzy konkursu zapewniają laureatom konkursu atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Dodatkowym wyróżnieniem laureatów będzie publikacja prac zgłoszonych do konkursu
oraz na stronach mediów społecznościowych Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

