
 

 

 

 
Regulamin nagrody za pracę na temat 
historii wsi Laski w gminie Izabelin. 
 

1. Konkurs ogłasza Sołtys wsi Laski w porozumieniu z Radą Sołecką. Treść regulaminu 
i skład Kapituły konkursu Sołtys przedkłada Radzie Sołeckiej, która go przyjmuje lub 
odrzuca zwykłą większością głosów. 

Kapituła konkursu : 

2. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat dziejów wsi Laski oraz jej 
rozpowszechnienie wśród mieszkańców i osób z zewnątrz. 

3. Do nagrody mogą być zgłaszane prace, których głównym tematem jest historia wsi 
Laski; oryginalne, opublikowane po ogłoszeniu konkursu lub dotąd niepublikowane,. 
Zgłaszającym może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca autorskie prawa 
majątkowe do danej pracy. Tekstowi mogą towarzyszyć obrazy i dane, a formą zapisu 
może być również nagranie audio, video lub baza danych. 

4. Kryterium oceny pracy jest jej przydatność z punktu widzenia celów konkursu, a w 
szczególności: 

a. zasób i waga nowych, czyli nieobecnych w dotychczasowych publikacjach, 
informacji na temat dziejów wsi Laski, oraz rzetelność udokumentowania tych 
wiadomości; 

b. zakres treści obejmujący w sposób możliwie pełny dzieje wsi Laski; 

c. forma łącząca przystępność i wysoką jakość prezentacji; 

d. możliwości jej rozpowszechnienia, w tym finansowe (preferowane będą prace, 
których publikacja nie wymaga wysokich nakładów) oraz prawne (preferowane 
będą prace, które mogą być udostępnione na zasadzie wolnego dostępu); 

5. Wysokość nagrody (5000 zł), skład Kapituły (Barbara Gorzędowska – Macias, 
Katarzyna Renaud, Marek Słoń, Rafał Wojasiński, Teresa Szulc) i termin 
zgłaszania prac (prace przyjmowane są do dnia 15 października 2020 r.) jest 
podawany do wiadomości publicznej w osobnym ogłoszeniu. 

6. Prace złożone w konkursie są w ciągu 30 dni weryfikowane pod kątem zgodności w 
formalnymi wymogami konkursu. Zgłaszający otrzymują informację o wyniku tego 
etapu oceny na podany przez nich adres poczty elektronicznej. 



7. Prace zweryfikowane pod względem formalnym są udostępniane Sołtysowi, 
Wójtowi, członkom Rady Sołeckiej i Rady Gminy Izabelin, aby mogli w ciągu 30 dni 
przedstawić swoje opinie Kapitule konkursu. Następnie Kapituła nie później niż 30 dni 
po zebraniu tych opinii na posiedzeniu zamkniętym podejmuje decyzję o przyznaniu 
nagród. 

8. Nagroda może być przyznana jednej pracy, podzielona między więcej prac lub 
nieprzyznana wcale, jeśli w ocenie Kapituły żadna ze zgłoszonych prac nie będzie 
zasługiwała na nagrodzenie. Kapituła uzasadnia na piśmie dokonany wybór. 

9. Zgłaszający może zaskarżyć formalne naruszenie procedury konkursowej. Organem 
odwoławczym jest Wójt Gminy Izabelin. Merytoryczna decyzja Kapituły jest ostateczna 
i nie podlega odwołaniu. 

10. Wyniki konkursu są ogłaszane na stronie internetowej gminy Izabelin, osoba 
zgłaszająca zwycięską pracę otrzymuje informację na piśmie. 

 

 

Laski, 8 czerwca 2020 


