I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KOŃSKICH

zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu koneckiego
do udziału w IV Powiatowym Konkursie Historyczno – Literackim

„Ocal od zapomnienia Żołnierzy Wyklętych”

REGULAMIN KONKURSU
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

I.

1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich.
2. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Konecki .Andrzej Marek Lenart.
3. Fundatorzy:


Starostwo Powiatowe w Końskich,



Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Końskich,



Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich.

4. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły ponadgimnazjalnej powiatu koneckiego, który spełni
wymogi niniejszego regulaminu.
5. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu i kryteria oceniania prac.

II.

CELE KONKURSU:
1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Upowszechnianie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, którzy
walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
3. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży.
4. Rozbudzenie zainteresowań uczniów działalnością drugiej konspiracji w latach 1944 – 1963.

III.

ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs trwa do dnia 25.02.2019 roku.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i zgłoszenie pracy na temat:
 „Żołnierze Wyklęci – historia, która mnie poruszyła”
3. Format prac:
a) praca literacka:
-

maksymalnie dwie strony formatu A4,

-

czcionka 12, Times New Roman,

-

marginesy - 2,5 cm,

-

odstępy między wierszami - 1,5.

b) prezentacja multimedialna:
-

w programie Microsoft PowerPaint lub Windows Live Movie Maker,

-

maksymalny czas trwania prezentacji – 10 minut,

-

ścieżka dźwiękowa współgrająca z obrazem,

-

zapisana na nośniku pamięci (płyta cd/ dvd).

4. Autor podaje także: datę, swoje dane ( imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła) oraz imię
i nazwisko opiekuna.
5. Kopertę z pracą konkursową opatrzoną dopiskiem „Konkurs historyczno-literacki”
należy do dnia 25 lutego 2018 roku do godziny 12.00 dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać
na adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. kpt. Stoińskiego 4
26 – 200 Końskie
6. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ich
nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem z zaznaczeniem imienia i nazwiska
autora.
7. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, które wcześniej nie były publikowane
i nagradzane.
8. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

IV.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
3. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora: http://lo1konskie.pl/ oraz na:
https://www.facebook.com/pages/I-LO-im-KEN-w-Ko%C5%84skich/104356982976751?sk=timeline
do dnia 28 lutego 2019 roku.
5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej.
6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac, co oznacza, że w całości przechodzą one na własność
organizatora konkursu.
V.

KRYTERIA OCENIANIA:
1. Zgodność treści pracy z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, trzymanie się konwencji pracy
historycznej - umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni, opisanie kontekstu
historycznego.

2. Oryginalność ujęcia tematu.
3. Poprawność językowa.
4. Estetyka pracy.
5. Plagiaty nie będą oceniane.
6. Najwyżej oceniane będą prace wnoszące nową, nieznaną i udokumentowaną treść do wiedzy
o Żołnierzach Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych
osobowych uczestnika zgodnie z przepisami

Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych
wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r.
oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez uczestników konkursu.
4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

