REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNO-LITERACKIEGO
„Poznaj historię swoich pradziadków”
Historie z życia naszej społeczności odchodzą razem z kolejnymi pokoleniami. Chcemy je
utrwalić, aby stanowiły cenny skarb dla przyszłych pokoleń, w szczególności w roku 100 rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę, dlatego zachęcamy uczniów do podjęcia działania,
mającego na celu poznanie historii swoich najbliższych członków rodziny.
Organizatorem Konkursu Historyczno-Literackiego jest Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii
Konopnickiej w Rudzie Śląskiej oraz Koło Kochłowice Związek Górnośląski oraz Kraina
Rudzka Związku Górnośląskiego.
I. Cele konkursu
•
•
•
•
•
•
•
•

kształtowanie postaw patriotycznych,
pogłębianie wiedzy historycznej,
upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego,
lepsze poznanie własnych korzeni, zbliżenie pokoleń,
doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy,
wdrażanie do prowadzenia badań naukowych,
motywowanie do rozwijania zainteresowań i poszerzania horyzontów,
utrwalenie przeżyć osób starszych tworzących naszą społeczność i przechowywania
tych zapisów dla potomnych.

II. Udział w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz klasy gimnazjalne.
2. Kategorie wiekowe:
I grupa - szkoła podstawowa klasy 4-6,
II grupa – szkoła podstawowa klasa 7, klasy gimnazjalne.
3. Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczniom nadesłanie pracy konkursowej w terminie
i formie określonej niniejszym regulaminem.
III. Tematyka prac konkursowych
1. Zwyczaje i tradycje rodzinne
2. Wspomnienia, przeżycia rodzinne związane z historią rodziny.
Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu. Powinna prezentować zarówno
historię swoich pradziadków, jak również informację o okresie, którego dotyczy
prezentowany tekst.
IV. Gatunek pracy
- opowiadanie
- wywiad
- kartka z pamiętnika

V. Forma prac konkursowych
1. Praca konkursowa – nie przekraczająca 3 stron A4 powinna być przesłana w dwóch
formach:
a. w formie wydruku na papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5
b. w formie elektronicznej na adres szkoły sekretariat.sp20@sp20.elsat.net.pl
2. Praca w obu formach podpisana powinna być hasłem oraz oznaczeniem szkoły: SP lub GIM,
oraz wiekiem autora i klasą, do której chodzi.
3. Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie oznaczonej hasłem pracy formularz
zgłoszeniowy z następującymi informacjami:
a. tytuł opowiadania
b. imię, nazwisko, wiek autora, klasę
c. adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego
d. adres e-mail
e. nazwa i adres szkoły, dane do kontaktu
f. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
g. zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej, oraz zgoda na
przetwarzanie danych osobowych
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
1.
2.
3.
4.

Zgodność z tematem konkursu
Oryginalność prezentowanych treści
Poprawność językowa.
Wartość dokumentacyjna.

VII. Terminarz konkursu*
1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie V niniejszego regulaminu należy nadesłać
do 27 kwietnia 2018 r. na adres Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej, ul.
Wyzwolenia 11, 41-707 Ruda Śląska.
2. Do dnia 31 maja 2018r. laureaci konkursu i ich opiekunowie otrzymają pisemną informację
o formie podsumowania konkursu.
VIII. Nagrody
1. Uczestnicy konkursu (w każdej kategorii wiekowej), którym jury przyzna I, II i III miejsce
otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy.

*terminarz konkursu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
tytuł opowiadania
Imię i nazwisko
Wiek autora
Nazwa i numer szkoły,
do której uczęszcza autor
Numer telefonu szkoły, do której
uczęszcza autor
Adres mailowy szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
Adres zamieszkania
Numer kontaktowy
Adres mailowy

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej organizatora konkursu.

…....................................................................
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
przeprowadzenia konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

…......................................................................
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

