REGULAMIN
Konkursu „Historia Polski w pieśni zamknięta, historia Polski nutą pisana”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Celem Konkursu „Historia Polski w pieśni zamknięta, historia Polski nutą pisana”, zwanego
dalej „Konkursem”, jest upamiętnienie obchodów setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
§2
Organizatorem Konkursu
i realizującym Konkurs jest Szkoła Podstawowa nr 1
w Kożuchowie (67-120), ul. Chopina 11, zwanym dalej „Organizatorem”.
§3
Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Kożuchowa.
Rozdział II
Zasady uczestnictwa w konkursie
§4
1. Konkurs polega na wykonaniu komiksu, plakatu lub prezentacji multimedialnej
o tematyce historycznej, nawiązującej do treści polskich pieśni hymnicznych,
patriotycznych i żołnierskich (zwanych dalej: „pieśniami patriotycznymi”).
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.
3. Niepełnoletni uczestnicy Konkursu muszą być objęci opieką merytoryczną osoby
dorosłej nad pracą konkursową (zwanej dalej: „opiekunem merytorycznym”).
4. Opiekunem merytorycznym może być nauczyciel, opiekun świetlicy lub inna osoba
dorosła posiadająca wiedzę historyczną.
5. Konkurs jest podzielony na następujące kategorie:
- klasy IV-VI szkoły podstawowej,
- klasa VII szkoły podstawowej oraz II i III klasa gimnazjum,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
6. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
7. Prace należy wysłać do organizatora do 11 maja 2018 r.
8. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
9. Przesłanie pracy w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu Konkursu.
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania,
również w formie elektronicznej
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Rozdział III
Opis konkursu dla poszczególnych kategorii
§5
1. Klasy IV – VI:
a) Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie komiksu na podstawie „Pieśni
Legionów Polskich we Włoszech” Józefa Wybickiego. Tekst pieśni znajduje się
w załączniku do regulaminu Konkursu.(Załącznik nr 1)
b) Komiks musi składać się z 5 obrazków-ilustracji, nawiązujących do wydarzeń
z historii Polski przedstawionych w Pieśni. Każdy obrazek-ilustracja muszą zawierać
odpowiedni fragment pieśni – nie musi to być cała zwrotka.
c) Komiks musi być wykonany na kartce z dużego bloku technicznego – format A3.
d) Do pracy należy dołączyć metryczkę, która znajduje się w załączniku do regulaminu
Konkursu. (Załącznik nr 2)
e) Prace należy wysłać na adres Organizatora lub dostarczyć osobiście do sekretariatu.
f) W przypadku wysłania pracy pocztą na kopercie należy dopisać „Konkurs na
stulecie”.
2. Klasa VII szkoły podstawowej oraz II i III klasa gimnazjum:
g) Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie plakatu, na którym zostanie
przedstawione wydarzenie z historii Polski, nawiązujące do treści jednej z polskich
pieśni patriotycznych, których wybór znajduje się w załączniku do regulaminu
Konkursu. (Załącznik nr 1)
a) Na plakacie musi zostać umieszczony fragment lub fragmenty wybranej pieśni
patriotycznej, data lub wiek, w którym miało miejsce wydarzenie historyczne, oraz
informacja, jakie jest to wydarzenie.
b) Technika wykonania plakatu jest dowolna.
c) Plakat musi być wykonany w formacie A3 lub A2.
d) Do pracy należy dołączyć metryczkę, która znajduje się w załączniku do regulaminu
Konkursu. (Załącznik nr 2)
e) Prace należy wysłać na adres Organizatora lub dostarczyć osobiście do sekretariatu.
f) W przypadku wysłania pracy pocztą na kopercie należy dopisać „Konkurs na
stulecie”.
3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
a) Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej
przedstawiającej wybrane wydarzenie z historii Polski, nawiązujące do jednej
z polskich pieśni patriotycznych, których wybór znajduje się w załączniku do
regulaminu Konkursu.(Załącznik nr 1)
b) Wybrane wydarzenie musi być opisane. Opis wydarzenia nie może być kopią innego
tekstu. Wydarzenie powinno zostać opisane własnymi słowami. W pracy należy
wskazać źródło, z którego autor korzystał (przypisy, bibliografia).
c) Praca musi składać się od 7 do 10 slajdów (strona tytułowa, treść, źródło).
d) Prezentacja powinna mieć ścieżkę dźwiękową – wybrana pieśń patriotyczna,
fragment lub fragmenty wybranej pieśni.
e) Prezentację należy zapisać – imię i nazwisko autora.
f) W treści maila należy uwzględnić następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko
autora prezentacji, wiek, klasę adres szkoły (ulica, miejscowość z kodem, email,
telefon), telefon do kontaktu.
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g) Prace
należy
przesłać
pocztą
elektroniczną
na
adres
mailowy:
konkurs.100lecie@interia.pl
h) W temacie maila należy napisać „Konkurs na stulecie”.
i) Przesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu
„Historia Polski w pieśni zamknięta, historia Polski nutą pisana” zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).

Rozdział IV
Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród

1.
2.
3.
4.

§6
Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
W skład Komisji Konkursowej mogą wejść przedstawiciele Organizatora oraz
zaproszone przez Organizatora osoby.
Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy, projekt graficzny, pomysłowość, estetyka
pracy, poprawność językowa oraz samodzielność wykonania.
Nie będą oceniane prace przygotowane w innych formatach niż określone w § 5,
zniszczone podczas przesyłania, niespełniające kryteriów określonych w regulaminie
Konkursu.

§7
1. W Konkursie przyznawane są nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz
dyplomy w każdej kategorii wiekowej.
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują dyplom uczestnictwa wystawiony przez
Organizatora.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody.
§8
1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
do 31 maja 2018 r.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu oraz sposobie
wręczenia nagród i dyplomów za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu do kontaktu,
które zostały podane w zgłoszeniu.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§9
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
§ 10
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
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