
Ponieważ żyli prawem wilka
             historia o nich głucho milczy

                                                    pozostał po nich...                 
                           Wilki Zbigniew Herbert 

Regulamin konkursu historyczno-literackiego dla uczniów klas  V– VII 

...TROPY…
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 149   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

I.  Postanowienia ogólne:                                                                                                                                    
1.Niniejszy regulamin określa warunki i zasady konkursu historyczno-literackiego: TROPY.                          
2.Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej nr 149 w Krakowie.                          
3. Organizatorem Konkursu jest  Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie.                                                        
4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień.

                         Konkurs rozpoczyna się 15.02.2021 r. i trwa do 26.02.2021 r.                                  

II . Cele konkursu:                                                                                                                                                 
1. Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2021r.                                                  
2. Ocalenie od zapomnienia historii ludzi często nieznanych, zapomnianych bohaterów.                                  
3. Udokumentowanie życia naszych bliskich,przodków i tych bohaterów, którzy swoją postawą dawali 
świadectwo miłości ojczyzny.                                                                                                                            
4.Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.                             

III. Zadanie konkursowe /…/ Ponieważ żyli prawem wilka

1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej historii 
bohatera nieznanego szerzej innym, którego czyny podziwiamy,  być może też kogoś nam bliskiego- 
przodka, który był wierny wartościom takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna  nawet za cenę utraty życia.

2. Dodatkowo bardzo cenną, chociaż nieobowiązującą, będzie dokumentacja ikonograficzna 
(zachowane zdjęcia, dokumenty, pamiątki – sfotografowane, krótko opisane i dołączone do tekstu 
wypowiedzi).

3. W swojej narracji można również podkreślić obecność tych, którzy znali naszego bohatera i o nim 
opowiedzieli. Można też  zaznaczyć obecność własną – prawnuka, kuzyna…

 4. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman 12pkt, a zdjęcia powinny w plikach JPG.

 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojej pracy  z podaniem swojego  imienia              
i nazwiska na stronie internetowej SP149, wykorzystania wybranych prac w celu wystawienia ich jako  
ekspozycji w holu wejściowym szkoły.



IV. Warunki udziału w Konkursie:

 dostarczenie pracy  do szkoły lub jej przesłanie wraz z uzupełnionym formularzem będącym 
załącznikiem do niniejszego regulaminu do dnia 26.02.2021 r.;

 każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora oraz jego klasa;  można również umieścić 
własny tytuł swojej pracy.

V. Procedura oceny prac konkursowych:

1.Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.
2.Przy ocenie prac będzie brany pod uwagę sposób przedstawienia bohatera i własna kreatywność.
3. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe za I,II,i III miejsce.
4.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w dniu 1.03.2021 r.
5.Rozdanie nagród odbędzie się w terminie późniejszym, o którym uczestnicy Konkursu zostaną wcześniej 
poinformowani.
6.Organizator nie zwraca dostarczonych prac.

VI. Przetwarzanie danych osobowych.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych 
osobowych uczestników konkursu na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 r. Poz. 1182).



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konkurs  TROPY

Imię i nazwisko uczestnika (autora  pracy):       

………………………………………………………                 Klasa: ……

Tytuł mojej pracy ( według uznania)

………………………………………………………

Oświadczam, że:

1. Jestem autorem pracy w ramach Konkursu  TROPY

2. Zapoznałem/am się z Regulaminu Konkursu i przyjmuję  warunki w nim zawarte,

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), opublikowanie
mojej pracy w formie zdjęcia na stronie internetowej szkoły, a także na przygotowanie ekspozycji (wystawy)
mojej pracy na terenie Szkoły Podstawowej nr 149  w Krakowie.

                                                       

             ( miejscowość, data )                                                                                   ( podpis ucznia)
                                                                                                             
……………………………………………

                                                                                                                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

            
                                                                                    


