Międzyszkolny konkurs historyczny
"Podróż przez historię... Lubelszczyzny"
dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
REGULAMIN Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest
Szkoła Podstawowa w Mariance
Marianka 97, 24-220 Niedrzwica Duża
szkola.marianka@wp.pl
Koordynator Konkursu: Mariola Matlakowska, mariolamatlakowska@gmail.com
2.
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Cele konkursu:
wzbudzenie zainteresowania historią lokalną,
poszerzenie wiedzy historycznej dotyczącej historii lokalnej,
rozwijanie umiejętności analizy źródeł historycznych,
upamiętnienie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
kształtowanie wrażliwości estetycznej,
prezentacja talentów plastycznych i literackich dzieci i młodzieży.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
4. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu postaci lub miejsca związanego z historią
Lubelszczyzny.
➔ Kategorie:
◆ Literacka: np. opowiadanie, pamiętnik, reportaż, dziennik (praca powinna mieć nie
mniej niż 2 strony A4 i nie więcej niż 10 stron A4: czcionka 12, interlinia 1,5).
◆ Plastyczno-literacka: komiks (praca powinna mieć nie mniej niż 2 strony A4 i nie
więcej niż 10 stron A4).
➔ Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, klasą oraz nazwą szkoły,
w której uczy się autor pracy.
Prace należy przesłać w formie elektronicznej (format pdf lub skan/zdjęcie pracy) na adres
e-mail szkoły: szkola.marianka@wp.pl lub koordynatora Konkursu.
Nazwa pliku powinna zawierać: miejscowość (w której znajduje się szkoła ucznia),
nazwisko autora pracy.
Do każdej pracy należy dołączyć zdjęcie/skan Oświadczenia (załącznik nr 1) zawierającego
zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.
Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej
oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
5. Termin nadsyłania prac: 31 października 2020.

6. Prace będą oceniane przez Komisję konkursową, wyłonioną przez Organizatora Konkursu
pod względem:
➔ zgodności z tematem,
➔ oryginalności ujęcia tematu,
➔ zgodności z faktami historycznymi,
➔ estetyki,
➔ poprawności ortograficzno-językowej.
7. Laureaci konkursu otrzymają za 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii nagrody edukacyjne.
Organizator zastrzega sobie możliwość uhonorowania wyróżnieniem 2 prac w każdej
kategorii.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada 2020 roku podczas uroczystych obchodów
Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Mariance. Wyniki zostaną opublikowane
na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną
powiadomione o wynikach konkursu telefonicznie lub mailowo (na adres danej szkoły).

Załącznik nr 1
Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka
na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Międzyszkolnego Konkursu “Podróż przez
historię… Lubelszczyzny” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Mariance i wyrażam
zgodę, aby moje dziecko ...............................................................................................................
wzięło w nim udział.
Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę
jako Administratora Danych Osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. Jednocześnie
oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany
o prawie dostępu do treści danych, a także możliwości ich poprawiania.
Data i miejscowość
.........................................

Czytelny podpis rodziców
..................................................

*Wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której dziecko uczęszcza na
stronie internetowej Organizatora.
Data i miejscowość
.........................................

Czytelny podpis rodziców
..................................................

