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Muzeum Regionalne w Pułtusku 

Pułtuskie Stowarzyszenie Dialogu Most 

Stowarzyszenie byłych mieszkańców Pułtuska w Izraelu 
oraz 

 „Tygodnik Pułtuski” 

ogłaszają konkurs historyczno-literacki pt.:  

 

„Pułtuski Krajobraz Pamięci” 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorami konkursu „Pułtuski Krajobraz Pamięci” jest: 

- Muzeum Regionalne w Pułtusku,  

- Pułtuskie Stowarzyszenie Dialogu Most, 

- Stowarzyszenie byłych mieszkańców Pułtuska w Izraelu, 

- „Tygodnik Pułtuski”. 

2. Patronat medialny nad konkursem objął „Tygodnik Pułtuski”.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spisanie własnych bądź 

opowiadanych od lat w rodzinie przez najstarszych przodków wspomnień 

z okresu XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej, które 

będą nawiązywać do relacji rodzin polskich i żydowskich zamieszkujących 

niegdyś nasz region. 

4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Pułtusk, potomków rodzin 

mieszkających niegdyś w Pułtusku lub jego okolicach w czasie II wojny 

światowej oraz osób posiadających wiedzę na temat wydarzeń z tego okresu. 

5. Osoby biorące udział w konkursie, które nie ukończyły 18 lat powinny do 

zgłoszenia dołączyć pisemną zgodę opiekunów prawnych. 

6. Wszelkie pytania można kierować do osób koordynujących przedsięwzięcie: 

- Paulina Biernacka, e-mail: muzum@pultusk.pl 

- Aneta Szymańska, e-mail: aneta.shymanska@gmail.com 

- Grażyna Dzierżanowska, e-mail: graza@atessa.pl 

 

II. CELE KONKURSU 

 

1. Krzewienie postaw patriotycznych. 

2. Ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość. 

3. Nawiązanie do polsko-żydowskiej przeszłości Pułtuska. 

4. Odkrywanie nieznanych dotąd losów pułtuskich rodzin żydowskich. 

5. Zadokumentowanie historii, wspomnień i przeżyć z okresu II wojny światowej 

mieszkańców powiatu pułtuskiego.  
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III. WARUNKI KONKURSU 

 

1. Uczestnicy nadsyłają prace w postaci wydruku komputerowego w liczbie 3 kopi 

oraz wersji multimedialnej na płycie CD-R (utwory powinny być zapisane 

w formie dwóch pliku doc i pdf).  

2. Dodatkowo zgłoszenia powinny zawierać wypełniony formularz (stanowiący 

załącznik do niniejszego Regulaminu) oraz w przypadku osób niepełnoletnich 

oświadczenie zawierające pisemną zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo 

w konkursie.  

3. Teksty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: 

Muzeum Regionalne w Pułtusku 

ul. Rynek 43 

06-100 Pułtusk 

z dopiskiem Konkurs „Pułtuski Krajobraz Pamięci” .  

4. Każdy uczestnik może przesłać wyłącznie jedną pracę w języku polskim 

nieprzekraczającą 10 stron maszynopisu, która wcześniej nie była nigdzie 

publikowana oraz nagradzana w innych konkursach. Prace mogą być 

wzbogacone fotografiami zaopatrzonymi w odpowiedni komentarz (miejsce 

i czas wykonania, autor). 

5. Każda praca powinna spełniać następujące wymogi edytorskie: 

- rodzaj czcionki: Times New Roman 

- rozmiar czcionki: 12 

- marginesy: lewy i prawy 2,5 cm, górny i dolny 2,5 cm 

- interlinia: 1,5 

- numery stron  

6. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów.  

 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Konkurs trwa od 2 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r. Prace nadesłane po 

terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu. Wyniki zostaną opublikowane na 

łamach „Tygodnika Pułtuskiego” oraz stronach internetowych 

muzeum.pultusk.pl , pultuszczak.pl .  

3. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 26 września 2019 r. 

podczas otwarcia wystawy czasowej pt. „Trzeba umieć ludzi pokochać…” 

poświęconej pamięci społeczności żydowskiej zamieszkującej Pułtusk do lat 30. 

XX w. O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz pocztą 

elektroniczną.  

 

 

V. KRYTERIA OCENY 

 

1. Nadesłane prace konkursowe zostaną ocenione przez jury powołane przez 

organizatorów.  
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2. Jury będzie zwracać szczególną uwagę na: 

- zgodność pracy z tematem Konkursu, 

- oryginalność prezentowanych treści, 

- walory literackie, 

- poprawność stylistyczną i językową. 

 

VI. NAGRODY 

 

1. Organizatorzy przewidują wręczenie nagród rzeczowych za I, II i III miejsce. 

Istnieje możliwość ufundowania nagród pozaregulaminowych przez 

organizacje, instytucje i osoby prywatne. 

2. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystości związanych z otwarciem 

wystawy pt. „Trzeba umieć ludzi pokochać”. Organizatorzy nie przesyłają 

nagród drogą pocztową.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac przy 

tworzeniu wystawy czasowej pt. „Trzeba umieć ludzi pokochać”. 

2. Prace konkursowe zostaną zarchiwizowane w Muzeum Regionalnym 

w Pułtusku. 

3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Muzeum 

Regionalne w Pułtusku, 06-100 Pułtusk, ul. Rynek 43. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu. 

4. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do Konkursu „Pułtuski Krajobraz Pamięci” 

 

Imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………………… 

Wiek    ……………………………… 

Adres zamieszkania 

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

Numer telefonu    ………………………………………… 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu „Pułtuski Krajobraz Pamięci” 

i akceptuję jego warunki. 

2. Oświadczam, że jestem/jesteśmy jedynym autorem/jedynymi autorami utworu oraz, że jest 

on wynikiem osobistej, oryginalnej twórczości, wolnym od jakichkolwiek roszczeń osób 

trzecich. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 

i rozstrzygnięcia Konkursu „Pułtuski Krajobraz Pamięci”, opublikowania jego wyników, 

przyznania oraz wydania nagród, a także ewentualnego kontaktu ze strony Organizatorów 

w sprawach związanych z konkursem. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(data i czytelny podpis uczestnika) 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie pt. „Pułtuski Krajobraz Pamięci” mojego dziecka: 

 

………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

………………………………………………………………………………………. 
(dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, telefon) 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 
(data i podpis rodzica/opiekuna) 


