KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY DLA KLAS I-IV
„POLUBIĆ HISTORIĘ: od Mieszka I do Józefa Piłsudskiego.
Wielkie postaci w historii Niepodległej”
KONKURS POD HONOROWYM PATRONATEM WICEPREZYDENTA
GDYNI PANA BARTOSZA BARTOSZEWICZA

Regulamin
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni
Cele konkursu:
 zapoznanie uczniów z wybranymi ważnymi postaciami z historii Polski;
 motywowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy historycznej z
różnych źródeł;
 kształtowanie świadomości przynależności do narodu polskiego
mającego swoją historię;
 wyrażanie swojej wiedzy i umiejętności w pracach plastycznych;
 prezentacja różnorodności talentów plastycznych uczniów z różnych
szkół.
Opis:
Konkurs jest organizowany dla uczniów z klas I-IV szkoły podstawowej i
podzielony na cztery kategorie: klasy I, klasy II, klasy III, klasy IV z osobnymi
zadaniami do wykonania.
Zadania:
Klasy I – przedstawienie aktualnego polskiego godła dowolną techniką
plastyczną (maksymalny format pracy A-3);
Klasy II – wykonanie portretu postaci z historii Polski (zakres czasowy: od
Mieszka I do Józefa Piłsudskiego), ze szczególnym uwzględnieniem postaci
pozytywnie zapisanych w historii naszego kraju. Technika prac dowolna, format
A-4 lub A-3;
Klasy III i IV – wykonanie albumu, kroniki, książki itp. o wybranej postaci z
historii Polski (zakres czasowy: od Mieszka I do Józefa Piłsudskiego), ze
szczególnym uwzględnieniem postaci pozytywnie zapisanych w historii naszego

kraju. Format prac maksymalnie A-3. Prace powinny zawierać pisemne
informacje o wybranej postaci, ilustracje. Preferowane są spójne wypowiedzi,
samodzielnie wykonane ilustracje. Podczas przygotowywania w/w pracy można
korzystać z dostępnych źródeł. Dlatego też ostatnia strona musi zawierać spis
źródeł, z których korzystano podczas opisywania postaci (źródła tradycyjne np.
książki, albumy, czasopisma oraz zasoby z Internetu – należy podać adres
strony internetowej oraz datę wykorzystania informacji na potrzeby niniejszego
konkursu). Należy podać także autorów opracowań, z których korzystano.
Prace będą oceniane pod względem historycznym i artystycznym.
Z jednej placówki może być zgłoszonych maksymalnie 8 prac (nie ma
znaczenia kategoria prac)
Ważne:
 Wszystkie prace należy dostarczyć do organizatora (do sekretariatu) do 4
kwietnia 2018r. (decyduje data wpływu). Prace można dostarczyć
osobiście lub przesłać na adres organizatora z dopiskiem „KONKURS
HISTORYCZNO-PLASTYCZNY”. Zgłaszający jest zobowiązany do
odpowiedniego zabezpieczenia prac przed zniszczeniem. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zagubione prace, które
zostały wysłane pocztą lub kurierem.
Adres organizatora: Szkoła Podstawowa nr 31
ul.Chylońska 227
81-007 Gdynia
z dopiskiem KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY
Do prac należy dołączyć oświadczenie rodziców uczniów oraz nauczycieli
(załącznik 1) oraz kartę zgłoszenia (załącznik 2).
 Wszystkie nadesłane prace podlegają ocenie Komisji Konkursowej, która
zostanie powołana przez Organizatora.
 Każda z nadesłanych prac powinna zawierać na odwrocie następujące
informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna
oraz nazwę, adres palcówki oraz numer i adres e-mail kontaktowy

 Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz
zapewnia, że zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez
uczestnika oraz nie naruszają własności intelektualnej innych osób
 Organizator planuje przygotować wystawę prac. Udział w konkursie jest
jednocześnie zgodą na prezentację pracy na wystawie.
 Przesłanie zgłoszenia na konkurs oznacza akceptację przez uczestnika
niniejszego regulaminu
 Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne, a Organizatorzy nie
zwracają prac konkursowych.
Finał konkursu:
Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie zostaną powiadomione e-mailowo
o wynikach konkursu i dniu rozdania nagród, czyli finału.
Zapraszamy!
Organizatorzy: Elżbieta Korcz, Iwona Nawrot

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY DLA KLAS I-IV
„POLUBIĆ HISTORIĘ: od Mieszka I do Józefa Piłsudskiego. Wielkie postaci w historii
Niepodległej”

…………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły
………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon oraz e-mail kontaktowy (obowiązkowo)

Imię i nazwisko uczestnika

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

Załącznik nr 2 KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY DLA KLAS I-IV

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu: KONKURS HISTORYCZNOPLASTYCZNY DLA KLAS I-IV „POLUBIĆ HISTORIĘ: od Mieszka I do Józefa Piłsudskiego.
Wielkie postaci w historii Niepodległej” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

……………………………………………………………………..
Podpis uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka
……………………………………………………………………………………………………………
na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz wystaw pokonkursowych (Ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r., t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
880 z późn. zm.; Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r., t.j. Dz. U. z
2016 r., poz.922 z późn. zm.)

…………………………………………………………………………………………………………………
Podpis rodziców/opiekunów

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku oraz przetwarzanie moich danych osobowych na
potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz wystaw pokonkursowych (Ustawa o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r., t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z
późn. zm.; Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r., t.j. Dz. U. z 2016
r., poz.922 z późn. zm.)
…………………………………………………………………………………………………………………
Podpis nauczyciela
Załącznik nr 1 KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY DLA KLAS I-IV

