IV POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY
Historia mojej szkoły i jej rola w środowisku lokalnym.
W czwartej edycji konkursu historycznego dla gimnazjalistów chcielibyśmy zainteresować
uczniów historią ich szkół jako miejsc zdobywania nie tylko wiedzy, ale także szerzenia
kultury, kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich oraz nieodłącznego elementu
dobrego funkcjonowania środowiska lokalnego. Celem konkursu jest także przybliżenie
młodemu pokoleniu roli jaką odgrywała szkoła w okresie funkcjonowania państwa polskiego
po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, a także przypomnieniu wybitnych pedagogów
i ich wychowanków, którzy wywarli wpływ na losy naszego regionu i kraju. Temat konkursu
związany jest z obchodami w 2017 r. 80 – tej rocznicy powstania naszej szkoły.
Patronat nad konkursem objęli:
- Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Oddział w Lublinie
- Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

REGULAMIN KONKURSU
I.

ADRESACI

Zapraszamy do konkursu uczniów gimnazjów z powiatu biłgorajskiego.
II.

ORGANIZATOR KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli historii Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ
w Biłgoraju.
III. CELE KONKURSU
− popularyzowanie wiedzy z zakresu historii regionalnej,
− przywrócenie pamięci osób związanych z edukacją w regionie, których postawa
w codziennym życiu i wyznawane wartości mogą stać się wzorem do naśladowania dla
dzisiejszej młodzieży,
− zachęcanie uczniów do poszukiwania i wykorzystywania różnych źródeł historycznych,
− kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
IV.

ZASADY KONKURSU

− zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie i przesłanie na adres organizatora
pisemnej pracy konkursowej w formie wydruku i na płycie CD,
− objętość pracy nie powinna przekraczać 10 stron formatu A4 wydrukowanych
standardową czcionką 12–punktową przy pojedynczej interlinii, w edytorze tekstu Word,
− praca powinna być zatytułowana w sposób inny niż konkurs,

− praca powinna zawierać bibliografię, mogą być także dołączone fotografie, kopie
dokumentów itp.
− autor pracy powinien również podać swoje dane: imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres
szkoły, do której uczęszcza, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy oraz
rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o wypełnienie oświadczenia o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych.
− nadesłane prace nie mogą być wcześniej zgłaszane w innych konkursach.
V.

ZASADY OCENIANIA

− zgodność z tematem konkursu,
− poprawność merytoryczna,
− ocena pomysłowości i przekazu treści.
VI.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres: LO IM. ONZ
ul. T. Kościuszki, 41/43, 23-400 Biłgoraj (z dopiskiem konkurs) do 31 marca 2017r.
(decyduje data stempla pocztowego).
VII.

PODSUMOWANIE KONKURSU

− podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu oraz ich
opiekunom odbędzie się w kwietniu 2017r. w czytelni LO im. ONZ w Biłgoraju,
− jury ma prawo do przyznania równorzędnych nagród,
− prace przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
VIII. NAGRODY
Laureaci i finaliści konkursu otrzymają nagrody książkowe i rzeczowe. Dla wszystkich
uczestników konkursu oraz ich opiekunów przewidziane są pamiątkowe dyplomy.

___________________________________________________________________________

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie
wizerunku mojego
dziecka…………………………………………………………………………………………
………… na potrzeby IV Powiatowego Konkursu Historycznego „Historia mojej szkoły i jej
rola w środowisku lokalnym” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych(Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
…………………………………………………………………………………………………
…
(data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika)

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie
wizerunku mojego
dziecka…………………………………………………………………………………………
………… na potrzeby IV Powiatowego Konkursu Historycznego „Historia mojej szkoły i jej
rola w środowisku lokalnym” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych(Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

…………………………………………………………………………………………………
…
(data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika)

