
Regulamin konkursu „Legenda Huzara”
organizowanego w ramach projektu „Kpt. Kazimierz Kamieński ps. Huzar - ostatni zagończyk na 
Podlasiu” realizowanego przez Fundację Aktywizacja we współpracy z Domem Kultury w Łapach, 
dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu 
„Patriotyzm Jutra".

Cele konkursu:
- ocalenie od zapomnienia, utrwalanie historii rodzinnej i upamiętnienie działalności żołnierzy 
wyklętych, w szczególności kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps Huzar, na terenie gminy Łapy 
- budowanie więzi regionalnych przez kształtowanie przywiązania do „Małej Ojczyzny”
- wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych w dziedzinie popularyzacji znajomości polskiego 
dziedzictwa kulturowego 
- kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli poprzez 
mobilizację do badania historii regionu oraz rodzinnej
- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania historią rodzinną oraz regionalną 
zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży
- promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w broszurze i/lub prezentację tekstów 
w lokalnych mediach oraz na stronie Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego)

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z 
terenu gminy Łapy.
2. Tematyka i rodzaj literacki utworów – małe formy prozatorskie (opowiadania, nowele, eseje), 
objętość pracy ograniczona do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (9000 znaków).
3. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej 
niepublikowanych) w formie elektronicznej na adres mailowy: fundacjaaktywizacja@gmail.com. 
Prace można przekazać również w formie elektronicznej na płycie CD/DVD szkolnym 
koordynatorom konkursu.
Na końcu pracy należy umieścić oświadczenie następującej treści:
Oświadczam, że udzielam Fundacji Aktywizacja niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie 
z pracy (zwanej dalej utworem) zgłoszonej do konkursu „Legenda Huzara” w ramach zadania 
„Kpt. Kazimierz Kamieński ps. Huzar - ostatni zagończyk na Podlasiu” realizowanego przez 
Fundację Aktywizacja, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w 
ramach Programu „Patriotyzm Jutra", przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na 
następujących polach eksploatacji: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworów, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworów; publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym.
Ponadto, nieodpłatnie zezwalam Fundacji Aktywizacja na korzystanie i rozporządzanie 
opracowaniami Utworów.
Zostałem poinformowany, że Fundacja Aktywizacja jest zobowiązana do udzielania osobom 
trzecim do Utworów oraz do innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory 
sublicencji o postanowieniach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie 

 
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra"



autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 (znanej również jako CC-BY-SA), dostępnej pod 
adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub 
którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

......................................................... .................................................................
Data i podpis Autora Podpis opiekuna prawnego Autora
4. Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 24 czerwca 2016 r. 
5. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo o wynikach konkursu i terminie spotkania finalistów.
6. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów 
połączone będą ze spotkaniem żołnierzy wyklętych i ich rodzin z lokalnymi władzami oraz 
społecznością.
7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo nieodpłatnych publikacji utworów w celach
reklamowych projektu.
8. Wszelkie kwestie sporne mogące powstać na tle niniejszego regulaminu w sposób ostateczny 
rozsądzają organizatorzy.
9. Szczegółowe informacje uzyskać można pod adresem e-mailowym: 
fundacjaaktywizacja@gmail.com
10. Zgłoszenie pracy oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Każdy autor wyraża zgodę na 
publikację swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z konkursu zamieszczonych w 
mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, patronów i sponsorów. Ponadto wyraża 
zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych, jak również na ich gromadzenie w bazach 
danych Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych 
Osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101; poz.926 ze zm.). Administratorami danych osobowych są 
Fundacja Aktywizacja i Dom Kultury w Łapach.
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