Publiczne Gimnazjum w Łysych
ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse tel./fax: 29 77 25 001
e-mail
gimnazjumlyse@gmail.com

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
na prezentację multimedialną

„Żołnierze Niezłomni – Walka o pamięć i cześć”

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy
w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia
i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak
i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi
komunistycznemu… ”
Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

I. Cele konkursu









zainteresowanie uczniów historią żołnierzy wyklętych;
kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
zwrócenie uwagi uczniów na szkołę, w której się uczą, poznanie tradycji i historii
szkoły;
rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów
źródłowych;
rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych
i innych dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej;
promowanie talentów młodzieży;
tworzenie trwałej więzi ze szkołą;
motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu
technologii informacyjnej.

II. Tematyka konkursu


Wiedza o historii i postaciach Żołnierzy Niezłomnych.
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III. Zasady i przebieg konkursu











Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
Organizator Konkursu: Publiczne Gimnazjum w Łysych.
Rodzaj konkursu: jednoetapowy.
Komisja konkursowa: prezentacje będą oceniane przez jury powołane przez
organizatorów. Spośród prezentacji jury wybierze trzech laureatów, zdobywców
I, II i III miejsca.
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
Opiekunowie uczniów, których prace zostały zakwalifikowane do finału zostaną
poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie podczas obchodów
Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w dniu 2 marca 2018 r. o godz.11
w Publicznym Gimnazjum w Łysych.
Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, których fundatorem jest
Instytut Pamięci Narodowej.

IV. Warunki przystąpienia do konkursu:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału (wraz z podpisaniem karty
zgłoszeniowej i oświadczenia ) i przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat
Żołnierzy Wyklętych, w której zostanie przedstawiona:
 postać wybranego dowódcy, żołnierza, oddziału, formacji lub wybranego
wydarzenia – bitwy, procesu, stracenia.

V. Wymogi formalne






Prezentację uczniowie przygotowują indywidualnie lub w zespołach
dwuosobowych.
Prezentacja nie może przekroczyć 5 minut.
Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia.
Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.
Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD, pendrive.
Płyta CD lub DVD, pendrive musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz
samej prezentacji, także obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy,
grafiki, animacje, filmy, itp.), bez których może ona nie działać prawidłowo na
innych komputerach.
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Każda szkoła przygotowuje jedną prezentację.
Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może
naruszać praw autorskich osób trzecich.
Prezentacje nie będą zwracane uczestnikom konkursu i pozostaną w zbiorach
organizatora konkursu.

Do prac konkursowych należy dołączyć:
a) kartę uczestnika konkursu;
b) zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie rodziców lub opiekunów prawnych
w przypadku uczestników niepełnoletnich na bezpłatne wykorzystanie pracy w
druku, publikacje internetowe, wyeksponowanie w innych miejscach z podaniem
danych osobowych w celu popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy
z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

VI. Terminy





Zgłoszenia do konkursu: przesyłają nauczyciele przygotowujący uczniów
w terminie do 17 lutego 2018, pocztą elektroniczną na adres: szawalich@wp.pl
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko uczestnika, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko
opiekuna, telefon kontaktowy oraz adres mailowy szkoły.
Nośnik (płyta CD/DVD/ pendrive), na którym będzie zapisana prezentacja, wraz
z kartą zgłoszeniowa i oświadczeniem – załącznik 1 i załącznik 2 do Regulaminu
należy dostarczyć na adres: Publiczne Gimnazjum w Łysych ul. Szkolna 1,
07-437 Łyse, z dopiskiem „Gminny Konkurs Historyczny do dnia 26 lutego
2018 r. Prace przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Uwagi końcowe


Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia
i inne materiały nie naruszają praw autorskich.



Wszelkie spory i odwołania rozstrzygają organizatorzy, których decyzja jest
ostateczna.
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Odnośnie dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących regulaminu i zasad
konkursu, pytań, wątpliwości, organizatorzy proszą o kontakt na adres mailowy:
szawalich@wp.pl lub telefonicznie:
Sławomir Zawalich tel. 502758149

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia

Organizatorzy:

Renata Kubeł
Dorota Domurad
Sławomir Zawalich
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Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO
GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
„Żołnierze Niezłomni - Walka o pamięć i cześć ”

Nazwa Szkoły
Adres szkoły
Adres e-mail szkoły
Telefon do szkoły
Nazwisko nauczyciela
koordynującego konkurs
w szkole (e-mail/telefon)

Imię i nazwisko
uczestnika/uczestników

Uwagi
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie
wizerunku mojego / mojego dziecka …………………………………………………..

na potrzeby

organizacji GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO na prezentację multimedialną
„Żołnierze Niezłomni – Walka o pamięć i cześć”, organizowanego przez Publiczne
Gimnazjum w Łysych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

…………………………………………………..
(data i podpis opiekuna prawnego
lub pełnoletniego uczestnika)
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