„TWORZYMY MAPĘ
MIEJSC PAMIĘCI
NARODOWEJ W NASZEJ
OKOLICY”
KONKURS DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CHOROSZCZY NA
PREZENTACJĘ /ZDJĘCIE

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 26 a.
Osobami odpowiedzialnymi za jego przebieg są nauczyciele
historii : Beata Jabłońska, Ewa Zalewska, Dariusz Bielawski.
2. Celem konkursu jest:
- promowanie historii najbliższej okolicy,
- stworzenie mapy miejsc pamięci narodowej ( pomniki, mogiły, miejsca bitew itp.),
- kultywowanie miejsc pamięci narodowej związanych z dziejami ojczyzny lokalnej, w ramach akcji
„Pamiętaj o tych co oddali życie za ojczyznę - zapal znicz w miejscu pamięci narodowej”.
3. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjum i liceum w Choroszczy, którzy samodzielnie (nie
przyjmujemy prac zbiorowych) przygotują krótką prezentację lub zdjęcie z opisem nt. „Miejsca
pamięci narodowej w naszej okolicy”.
4.Prezentacja powinna zawierać zdjęcia wybranego miejsca, jego lokalizację oraz notatkę jakie
wydarzenia/osoby zostały tam upamiętnione.
Należy przekazać ją na nośniku elektronicznym (CD-ROM) wraz z imieniem, nazwiskiem, klasą do
nauczyciela historii.
5. Fotografia powinna przedstawiać wybrane miejsce, jego lokalizację oraz notatkę jakie
wydarzenia/osoby zostały tam upamiętnione. Należy przekazać ją wraz z imieniem, nazwiskiem, klasą
do nauczyciela historii.
6. Prace składamy do 14 kwietnia 2015 r.
7. Organizator konkursu powoła jury, które oceni prezentacje/fotografie i dokona wyboru laureatów.
Pod uwagę zostanie wzięta estetyka wykonania, oryginalność w przedstawieniu tematu oraz wiedza
historyczna.
8. Autorów najlepszych prac zostaną nagrodzeni (punkty z zachowania oraz nagrody). Wyniki
konkursu
i termin wręczenia nagród ogłoszone zostaną na stronie
internetowej organizatora konkursu.
9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz
organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu,
wydawanych przez organizatora oraz w Internecie.
10.Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do udziału!
Beata Jabłońska, Ewa Zalewska, Dariusz Bielawski

