REGULAMIN
konkursu historyczno-plastyczno-fotograficznego

„1918 – 2018: 100 lat historii Polski w obiektywie i rysunku”
– dla uczniów SP 92, rodziców uczniów i mieszkańców Zaspy.
§1
ORGANIZATORZY:
1. Organizatorami konkursu są:
a) Szkoła Podstawowa nr 92 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
b) Rada Dzielnicy Zaspa-Młyniec
2. Konkurs realizowany jest w ramach uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
§2
CELE KONKURSU:
1. Popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej odzyskania przez Polskę niepodległości oraz kolejnych 100 lat historii
Polski.
2. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością wśród uczniów i dorosłych.
3. Kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju i symboli narodowych.
4. Budzenie uczucia szacunku i wdzięczności dla tych, którzy walczyli o niepodległość.
5. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
6. Uwrażliwienie na piękno polskich zabytków oraz dostrzeganie ich niezwykłych detali.
7. Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji, dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie
świadomości patriotycznej uczestników.
8. Twórcze uczestnictwo w życiu szkolnym i społecznym.
§3
ADRESACI KONKURSU:
1. Uczniowie klas 0 – 8 Szkoły Podstawowej oraz klas 3 gimnazjalnych w następujących kategoriach :
a) I grupa – klasy 0 – 3 SP
b) II grupa – klasy 4 – 6 SP
c) III grupa – klasy 7, 8 SP i 3 Gim.
2. Rodzice uczniów oraz inni mieszkańcy Zaspy.
§4
PRZEDMIOT KONKURSU, TECHNIKA I FORMAT PRAC:
1. Przedmiotem konkursu jest autorska praca związana ze 100-leciem niepodległości Polski, będąca nawiązaniem do
wydarzeń z okresu najnowszej historii Polski lat 1918 – 2018 – własne skojarzenia, symboliczne miejsca itp.
2. Forma pracy (do wyboru):
a) fotografia prezentująca skojarzenie autora lub symbolikę niepodległościową, odpowiadające założonemu
tematowi konkursu, w formacie min. A-4;
b) płaska praca plastyczna, wykonana techniką dowolną (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) na
bloku technicznym w formacie A-3 (z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich).
3. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
4. Prace wykonane przez uczniów muszą być samodzielne.
§5
HARMONOGRAM KONKURSU:
1. Termin oddania prac upływa w piątek 26 października 2018 r.
2. Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa lub określenie kategorii z nr kontaktowym) prosimy przesłać lub dostarczyć do
Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Startowa 9 – do sekretariatu szkoły, na dyżurkę szkoły lub do sali 106.
§6

OCENA PRAC:
1. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
a) I grupa – klasy 0 – 3 SP
b) II grupa – klasy 4 – 6 SP
c) III grupa – klasy 7, 8 SP i 3 Gim.
d) IV grupa – dorośli (rodzice uczniów, mieszkańcy Zaspy)
2. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.
3. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego
konkursu.
§7
OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
1. Prace konkursowe staną się elementem wystawy szkolnej poświęconej obchodom 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, prezentowanej na terenie placówki w dniach 5 – 16 listopada 2018 r..
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 1800 w Szkole Podstawowej nr 92 w
Gdańsku w czasie Wieczornicy związanej z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorów i w lokalnych mediach.
§8
OPIS PRAC:
1. Każda praca na odwrocie powinna posiadać metryczkę.
2. W metryczce należy podać dane autora pracy (imię, nazwisko, klasa lub określenie kategorii z nr kontaktowym) oraz
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3. Każda praca powinna być opisana czytelnie pismem drukowanym.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udział w konkursie jest dobrowolny.
Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone - nie będą brane pod uwagę.
Praca powinna być wykonana samodzielnie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 r. uczestnicy konkursu lub ich
przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych
osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.
8. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace na wystawę pozostają do dyspozycji organizatorów.
9. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy
do Jury.

Zapraszamy do udziału!

