„Elitarna Husaria”
1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Gimnazjum nr 26 mieszczące się w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie przy ulicy Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin
2. Konkurs

kierowany

jest

do

uczniów:

szkół

podstawowych,

gimnazjów

i

szkół

ponadgimnazjalnych z terenu miasta Szczecin.
3. Cele konkursu:


Edukacja patriotyczna młodego pokolenia w nawiązaniu do tradycji
niepodległościowych narodu polskiego.



Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.



Pobudzanie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji.



Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.



Promowanie i popularyzacja wiedzy o historii Polski.

4. Uczestnicy konkursu mogą wziąć udział w :
a) Teście konkursowym – złożonym z pytań dotyczących najważniejszych postaci –
twórców Niepodległej Polski i wydarzeń, które miały niebagatelny wpływ na
odzyskanie niepodległości.
Test jednokrotnego wyboru, będzie się składał z 36 pytań zamkniętych ( 1 punkt
za dobrą odpowiedź)
lub
b) Konkursie prac plastycznych:


plakat



obraz



rysunek



znaczek pocztowy



kolaż.

Uczestnik konkursu może przygotować kilka prac plastycznych po jednej pracy z każdej formy.
5. Prace plastyczne:
Prace powinny nawiązywać do postaw patriotycznych, działalności bohaterów dążących do
odzyskania niepodległości przez Polskę podczas I Wojny Światowej.

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami autorskimi, wykonanymi dowolną techniką
i wcześniej nie publikowanymi. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do
konkursu. Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora. Prace można złożyć
osobiście lub wysłać na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie ul. Małkowskiego
12, 70-306 Szczecin
Kryteria oceny: zgodność z prawdą historyczną, zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość,
oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, estetyka pracy.
Forma: praca indywidualna
Metryczka pracy powinna zawierać:


Imię i Nazwisko ucznia



Szkołę (nazwa i adres )



Imię i Nazwisko opiekuna

6. Terminarz:


Ogłoszenie konkursu: 1 października 2018r.



Zgłoszenie uczniów do testu: do 2 listopada 2018 r.



Test odbędzie się 9 listopada 2018 roku, godz. 10.00 – 10.45 w ZSO nr 9 w Szczecinie,
ul. Małkowskiego 12. Ostateczny termin przekazania prac plastycznych do 2 listopada
2018 roku do ZSO nr 9 w Szczecinie, ul. Małkowskiego 12



Wyniki będą ogłoszone 9 listopada 2018 roku podczas Uroczystej Gali Finałowej z
udziałem Laureatów oraz ich Opiekunów o godz. 12.00

7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych uczestników Konkursu oraz opiekunów dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia konkursu, w tym publikowania wyników oraz zdjęć z konkursu na stronach
internetowych organizatora i publikacjach związanych z projektem, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.
zm.).
8. Wszyscy uczestnicy otrzymują Karty Uczestnika potwierdzające udział w finale konkursu.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy

