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Regulamin Konkursu - „Wiatr od morza” Stefanowi Żeromskiemu na 150 urodziny 

 
 

1. Organizator  
Organizatorem Konkursu - „Wiatr od morza” Stefanowi Żeromskiemu na 150 urodziny - jest 

Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa przy współudziale: 

-  Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 
-  Towarzystwa Przyjaciół Orłowa - Domek Żeromskiego 

   dalej zwanymi Partnerami.  
 
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”)  
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
Regulamin Konkursu zostanie udostępniony w formie papierowej i elektronicznej uczestnikom konkursu.  

 
2. Cel Konkursu  
Celem Konkursu jest:  
- popularyzacja życia i twórczości Stefana Żeromskiego, 
- budzenie zainteresowania osobowością pisarza, jego dorobkiem i rolą w kulturze narodowej, 
- wyzwalanie poznawczej aktywności i kreatywności wśród młodzieży, 
- budzenie i rozwijanie przeżyć estetycznych, intelektualnych i duchowych doznawanych dzięki obcowaniu z książką. 

 

 3. Uczestnicy  
Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Województwa Pomorskiego.  

 
4. Warunki uczestnictwa w Konkursie  
Konkurs trwa od dnia 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2014 roku.  

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa („Oświadczenie Uczestnika Konkursu”)  

na adres mailowy: muzeum@zamekkrokowa.pl do dnia 30 września 2014  

 
W Konkursie wezmą udział prace, które spełnią wymogi opisane w pkt. 6 Regulaminu i w nieprzekraczalnym terminie  

do 30.11.2014 roku zostaną przekazane na adres Organizatora z dopiskiem  
- „Wiatr od morza” Stefanowi Żeromskiemu na 150 urodziny-  

Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa  
84-110 Krokowa 
ul. Zamkowa 1  
 

Warunkiem odstąpienia od udziału w konkursie jest powiadomienie Organizatora o rezygnacji z udziału w Konkursie 

do dnia 30 listopada 2014 w formie pisemnej na adres mailowy muzeum@zamekkrokowa.pl,  
bądź pocztą tradycyjną na adres: Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa,  
84-110 Krokowa, ul. Zamkowa 1 z dopiskiem  

- „Wiatr od morza” Stefanowi Żeromskiemu na 150 urodziny -. 
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5. Jury  
Organizator w terminie do 30 czerwca 2014 w porozumieniu z Oddziałem Pomorskiego Towarzystwa Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich powoła Jury, w którym zasiądą specjaliści w przedmiocie literatury i sztuki.  
 

6. Tematyka prac konkursowych 
1. "Miłość między ludźmi należy siać jak złote zboże, a kąkol nienawiści trzeba wyrywać i deptać nogami."  

Refleksje na temat wartości miłości w oparciu o wybrane utwory S. Żeromskiego i przemyślenia przedstawiciela 
pokolenia początku XXI wieku. 

2. Twórczość Stefana Żeromskiego fascynuje, czy irytuje? Uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do wybranych 
utworów pisarza. 

3. „Kto jest Niemiec z rodu i z mowy, a na polskiej czy kaszubskiej ziemi się zrodził, z nami pracuje i na kawałek 
chleba zarabia, kto z nami szczerze żyje i zdrady w sercu nie chowa, ten jest nasz brat najrodzeńszy, przyjaciel i 
kamrat wieczny. Nie żywimy do Niemców, naszych współrodaków i towarzyszy, zemsty ani odrazy.”  
(S. Żeromski, „Wiatr od morza”) 
Jak widzisz relacje między Polakami, Niemcami i Kaszubami dzisiaj ? 

4. Morze, bursztyn, wiatr… - malarskość opisów Polskiego Wybrzeża w twórczości Stefana Żeromskiego 
5. Szkoła w ujęciu Żeromskiego a szkoła współczesna. Jak ulepszyć polski system edukacji?  

Co zmienić a co zostawić? 
6. Napisz odezwę do narodu wspierającą lub potępiającą propagowaną w ostatnich latach budowę elektrowni 

atomowej na Pomorzu w klimacie odezwy Stefana Żeromskiego dotyczącej budowy portu w Gdyni. 
7. "Krajobrazy duszy" Żeromskiego. Jak pisarz maluje emocje kobiet? 
8. Współczesna forma przekazu wybranego utworu (lub jego fragmentu) Stefana Żeromskiego (scenariusz,  

komiks, film, etc.) 
9. Walka o sprawiedliwe urządzenie świata jako główny temat dzieł Żeromskiego. 

 

7. Wymagania dotyczące prac konkursowych  
Prace nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące warunki:  
- dotyczą wybranego tematu Konkursu, 
- dopuszcza się wszelkie formy wyrazu, np.: praca literacka (scenariusz, esej, etc.), film, komiks, praca malarska  
(obraz, plakat, ilustracja)* 
 
* każda praca konkursowa musi zostać dostarczona w dwóch formach: rzeczywistej i elektronicznej (np. praca literacka  
w formie papierowej + formie dokumentu tekstowego; praca malarska jako oryginalny obraz + plik cyfrowy) 
 

8. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu  
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniach od 01.12.2014 do 31.12.2014 a wyniki konkursu zostaną ogłoszone  
w styczniu 2015 roku na uroczystości zamknięcia Konkursu w Zamku w Krokowej i przez umieszczenie ich na stronie 

internetowej www.zamekkrokowa.pl.  Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje jury konkursowe.  

Werdykt jury nie może być przedmiotem sporu między Organizatorem a Uczestnikiem.  
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie drogą e-mailową w ciągu dwóch tygodni od daty rozstrzygnięcia 
Konkursu, tj. do 14.01.2015.  
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9. Nagrody  
Nagrodą główną Konkursu będzie nagroda pieniężna ufundowana przez Organizatora i wręczona zwycięzcy na 

Uroczystości połączonej z widowiskiem słowno-muzycznym.  
Każdy uczestnik Konkursu zostanie nagrodzony.  
Organizator przewiduje nagrodę dla Szkoły*. 
 
* Szczegóły tej nagrody ustali powołane Jury Konkursu.   
 

10. Postanowienia dodatkowe  
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do prac nadesłanych na Konkurs w całości obciąża Uczestnika 
Konkursu.  
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach i wszelkich działaniach 
promocyjnych z zastrzeżeniem podania imienia i nazwiska autora pracy.  
Uczestnikowi Konkursu nie należy się wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego pracy w działaniach promocyjnych 
Konkursu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do udziału w Konkursie.  
 

11. Postanowienia końcowe  
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.  
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby 
Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich korekty.  
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa,  
w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 


