POLSCY SPORTOWCY

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie historycznym

„TAM, GDZIE OLIMPIJSKIE ŚPIĄ ORLĘTA”

Oddamy cześć i chwałę olimpijczykom, którzy rozsławiali
Ojczyznę i z miłości do niej poświęcili życie. Swoją postawą dali
piękne świadectwo, które zapisane zostało złotą czcionką na
kartach historii Polski. Bohaterami konkursu będą: „Siedmiu
Wspaniałych”.

„SIEDMIU WSPANIAŁYCH”
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1. Organizatorem
konkursu
jest
VIII
Liceum
Ogólnokształcące
im. Olimpijczyków Polskich mieszczące się w Szczecinie przy ulicy
Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin.
2. Konkurs kierowany jest do uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie miasta Szczecin
3. Cele konkursu:
 Edukacja patriotyczna młodego pokolenia w nawiązaniu do tradycji
niepodległościowego narodu polskiego
 Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów
 Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci
o przeszłości
 Promowanie i popularyzacja wiedzy o historii sportu
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami autorskimi, wykonanymi dowolną techniką
i wcześniej nie publikowanymi. Każdy uczeń wykonuje tylko jedną pracę. Pracę niepodpisane,
anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na
własność organizatora i nie będą zwracane. 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.
Uczestnicy konkursu mogą wziąć udział w:
a) Konkursie prezentacji multimedialnej
Konkurs na najciekawszą prezentacje multimedialną o Polskich Sportowcach – Żołnierzach
Wyklętych.
Prezentacja powinna zawierać:








Materiał fotograficzny i część opisową (w tym temat pracy)
Imię i nazwisko oraz klasę autora prezentacji
Źródła wiedzy
Szczegóły techniczne dotyczące prezentacji multimedialnej:
Prezentacja powinna być utworzona za pomocą programu Microsoft Power
Point
Maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 20
Czas prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut
Prace powinny być zapisane na płycie CD lub DVD

Opis prezentacji: każda prezentacja powinna być trwale opisana. Opis powinien zawierać:



Tytuł pracy
Imię i nazwisko autora






Klasa i wiek ucznia
Nazwa i adres szkoły, nr telefonu
Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia
Treść merytoryczna: prezentacja powinna stanowić uzasadnienie
wyboru danego bohatera/bohaterów

Terminarz:
1) Ogłoszenie konkursu – 20 stycznia 2019r.
2) Zgłoszenie uczniów do konkursu – od 11 lutego do 8 marca 2019r.
3) Wyniki będą ogłoszone 21 marca 2019r.

b) Teście wiedzy- złożonym z pytań dotyczących postaci polskich sportowców i wydarzeń
z historii Polski z okresu II wojny światowej (1939-1945), który odbędzie się 25 kwietnia
2019r.
Test będzie się składał z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź).
c) Konkursie prac plastycznych
 Plakat
 Obraz
 Rysunek
 Znaczek pocztowy
 Kolaż

Forma: praca indywidualna
Format: Dowolny
Technika: Dowolna
Kryteria oceny: zgodność z prawdą historyczną, zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość,
oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, estetyka pracy.
Metryczka pracy powinna zawierać:
 Imię i nazwisko ucznia
 Szkołę (nazwa, adres)
 Imię i nazwisko opiekuna
Terminarz:

Ogłoszenie konkursu 20 stycznia 2019r.

Zgłoszenie uczniów do konkursu od 11 lutego 2019r. do 29 marca 2019r.

Wyniki będą ogłoszone 25 kwietnia 2019 r. podczas Uroczystej Gali Finałowej
z udziałem Laureatów oraz ich Opiekunów o godz. 13:00
Prace plastyczne i multimedialne powinny nawiązywać do postaw patriotycznych bohaterów
podczas II wojny światowej. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami autorskimi

i wcześniej nie publikowanymi. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą
zakwalifikowane do konkursu.
Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora. Prace można
złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie, ul. Małkowskiego 12, 70-306
Szczecin.
Uczestnik konkursu może wziąć udział we wszystkich trzech formach
konkursowych, prezentując po jednej pracy z każdej formy.
Podczas uroczystej gali finałowej z udziałem laureatów oraz ich opiekunów o godz. 13.00
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 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 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,
poz.883 z póź.zm).
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy potwierdzające udział w finale konkursu,
a trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Podstawa prawna:






Zarządzenie nr 28 MEN z dnia 14.09.1992r w sprawie organizacji konkursów i olimpiad
przedmiotowych z póź.zm
Art.31 ust.1 pkt.7 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(j.t Dz.U. z 2004r.
,Nr256, poz.2572 z póź.zm)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad(Dz.U. z 2002r. Nr13, poz.125, z póź.zm)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (j.t. Dz.U. z 2004r.
poz.893)
Serdecznie zaprasza organizatorka
Joanna Hofman

