
„TAK TO PAMI ĘTAM” 
REGULAMIN KONKURSU 

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA LEGNICY 
NA WSPOMNIENIA Z POBYTU WOJSK ARMII RADZIECKIEJ  

W LEGNICY I REGIONIE 

Organizatorem konkursu jest Legnicka Biblioteka Publiczna 

1. Konkurs ma zasięg międzynarodowy. Adresowany jest przede wszystkim do Polaków i Rosjan 
zamieszkujących w Legnicy i regionie podczas pobytu Wojsk Armii Radzieckiej w latach 1945-
1993. 

2. Tematyka konkursu obejmować ma wspomnienia związane z pobytem Jednostek Armii Radzieckiej 
w Legnicy i regionie od 1945 roku do wyjścia 17 września 1993 roku. 

3. Praca powinna być oryginalna– nie może być powieleniem lub kompilacją istniejących opracowań, 
relacji, wspomnień i opublikowanych (także w Internecie) źródeł. Powinna być więc samodzielnie 
opracowanym i przygotowanym materiałem. Do pracy mogą być dołączone zdjęcia i dokumenty 
(kserokopie, skany itp.). Praca może powstać w języku polskim lub rosyjskim. 

4. Objętość pracy dowolna. Należy ją nadesłać na adres organizatora: Legnicka Biblioteka Publiczna, 
ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, bądź w formie zapisu „na papierze”, bądź na dowolnym nośniku 
(np. płyta CD lub DVD). Możliwe jest także jej nadesłanie na adres: konkursy@biblioteka.legnica.eu 

5. Do pracy powinny być dołączone dane adresowe i kontaktowe autora: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. 

6. Ostateczny termin nadesłania prac: 30 czerwca 2013. 
7. Ogłoszenie wyników konkursu: 17września 2013.  
8. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Na nagrody przewidziana jest 

pula nagród pieniężnych o łącznej wartości 4.000 pln. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyróżnienia innych prac, które uznają za interesujące 
i przyznania ich autorom nagród w formie innej niż pieniężna . 

10. Decyzja Jury co do podziału, liczby, formy i wysokości nagród będzie nieodwołalna (nie podlega 
weryfikacji lub zaskarżeniu). Nie będą udostępniane informacje na temat przebiegu pracy Jury 
w trakcie jej trwania. Efekt pracy Jury zostanie przedstawiony jedynie w formie publicznie 
ogłaszanego komunikatu końcowego. Opinie Jury o poszczególnych pracach nie będą udostępniane  

11. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom; po ocenie Jury zostaną skatalogowane 
i zarchiwizowane.   

12. Po zakończeniu konkursu Organizatorzy planują opublikować najlepsze relacje na nośniku 
elektronicznym bądź na stronie WWW Legnickiej Biblioteki Publicznej. 

13. Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie (niewyłączne) 
majątkowe do prac konkursowych i załączonych fotografii, co upoważnia Organizatora do ich 
wykorzystywania na następujących polach eksploatacji: 
• wprowadzanie do pamięci komputerów i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych 

 i platform komunikacyjnych; 
• utrwalanie, zwielokrotnienie, bez względu na technikę (np. drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, cyfrową) i wielkość nakładu; 
• rozpowszechnianie, zamieszczanie w Internecie, nadawanie drogą przewodową 

i bezprzewodową, wystawianie, publiczne odtwarzanie, w tym podczas seminariów i konferencji; 
• wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym: promocyjnych, informacyjnych oraz 

szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych; 
• prawo do korzystania z materiałów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, 

opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, korektę, redakcję, 
kompilację, adaptację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści 
całości lub ich części; 



• we wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawo osobiste, jakim jest wiązanie 
z dziełem ich nazwiska; również prawo do samodzielnej publikacji pracy (bez uzyskiwania 
wcześniejszej zgody Organizatora) — pod warunkiem podania informacji o przygotowaniu pracy 
na konkurs i podaniu ogólnych danych na jego temat. 

14. W zakresie ochrony danych osobowych oraz wizerunku: 

• wszystkie dane osobowe autorów zawarte w metryczce pracy są zbierane, przetwarzane 
i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem; 

• administratorem danych osobowych gromadzonych podczas konkursu jest Legnicka Biblioteka 
Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, Polska; 

• uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie; 
• uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych 

osobowych udostępnianych podczas realizacji projektu; 
• na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia  

29 sierpnia 1997 roku osoba, która przekazała swoje dane ma prawo dostępu do nich, 
poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania; 

• nadesłane prace i zawarte w nich lub dołączone do nich materiały nie mogą naruszać prawa do 
wizerunku i prawa autorskiego osób trzecich; w przeciwnym wypadku autor pracy ponosi pełną 
i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył. 

 


