REGULAMIN
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE
1939-1945
w prezentacji multimedialnej

„Losy wybranych przedstawicieli pionu
cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego”

§I
ORGANIZATORZY
1. Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej.
2. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach
3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.
§ II
PATRONAT
1. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej – Jacek Falfus.
2. Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa
3. Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek
4. Śląski Kurator Oświaty – Urszula Bauer
5. Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach – Andrzej Sznajder.
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§ III
UCZESTNICY
1. Konkurs

jest

adresowany

do

uczniów

gimnazjów

i

szkół

ponadgimnazjalnych

województwa śląskiego.
2. Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
§ IV
CELE KONKURSU
1. Upowszechnienie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej.
2. Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
4. Zachęcanie uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
5. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
6. Zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka przekazu.
7. Tworzenie

możliwości

do

współzawodnictwa

uczniów

szkół

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych
§V
FORMA KONKURSU
1. Wykonanie prezentacji multimedialnej.
§ VI
ZASADY TWORZENIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH
1. Uczeń wykonuje prezentację samodzielnie.
2. Praca konkursowa może być przygotowana w dowolnym programie do tworzenia
prezentacji multimedialnych, przy czym wymagane jest zapisanie jej na płycie CD/DVD
w formacie zgodnym z programem PowerPoint (Microsoft Office), Impress (OpenOffice)
lub innym możliwym do uruchomienia za pomocą przeglądarki internetowej.
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3. Prezentacja może zawierać do 20 slajdów, a w przypadku automatycznego odtwarzania
czas projekcji nie może przekroczyć 15 minut.
4. Dopuszcza się wykorzystanie gotowych zdjęć, filmów, grafik, dźwięków, tekstów itp.,
jednak należy w prezentacji podać wykorzystane źródła.
5. Do konkursu można zgłosić prezentację, która nie brała udziału w żadnym innym
konkursie.
6. Uczeń

może samodzielnie dokonać wyboru przedstawiciela (przedstawicieli) pionu

cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego i przedstawić jego (ich) losy. Może dokonać
wyboru spośród władz Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Delegatury Rządu na
Kraj, jak również jednostek organizacyjnych Biura Delegata Rządu na Kraj: wydziałów,
departamentów referatów a także jednostek terenowych.
§ VII
TERMIN I SPOSÓB NADSYŁANIA PRAC
Termin dostarczenia prac upływa 21 grudnia 2016 r. (środa).

Najpóźniej w tym dniu

prace konkursowe muszą znaleźć się w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej (Uwaga:
nie decyduje data stempla pocztowego).
Prezentację zapisaną na płycie CD/DVD, opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, należy
przesłać pocztą (listem poleconym) lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie na adres:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
ul. Legionów 25
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem „POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE”
Do prezentacji należy dołączyć kwestionariusz zgłoszeniowy (wg załączonego wzoru).
Do konkursu przyjmuje się maksymalnie 3 prezentacje uczniów danej szkoły.
Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu w RODN „WOM” w Bielsku-Białej jest
Urszula Rukasz – tel. (33) 812 37 15 , wew. 120, e-mail: urukasz@wombb.edu.pl
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§ VIII
OCENA PRAC
1. Prezentacje będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) gimnazja,
b) szkoły ponadgimnazjalne.
2. Prezentacje oceni jury powołane przez organizatorów konkursu.
3. W ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność z tematem,
b) trafność i oryginalność przedstawienia tematu,
c) zawartość merytoryczna,
d) walory artystyczne prezentacji,
e) dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych (możliwości programu).
4. Decyzje jury są ostateczne.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej RODN „WOM” w Bielsku-Białej
www.wombb.edu.pl w dniu 20.01.2017 r. wraz z informacją o terminie i miejscu uroczystego
wręczenia nagród.
§ IX
NAGRODY
1. Nagrody rzeczowe i książkowe zostały ufundowane przez organizatorów i sponsorów:
a) indywidualne : sprzęt elektroniczny i multimedialny,
b) dla szkół: pakiety książek, gry dydaktyczne, plansze historyczne.
§X
UWAGI KOŃCOWE
1. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora
konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i prezentacji prac konkursowych
(w całości lub we fragmentach) bez wypłacania honorariów autorskich.
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3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie dostarczonych danych
osobowych.
4. Nadesłanie prac konkursowych jest równoważne z przyjęciem warunków regulaminu
i oświadczeniem,

że

prace

zgłoszone

na

konkurs

z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.
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zostały

wykonane

osobiście

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
1. Imię i nazwisko ucznia
2. Tytuł pracy

3. Nazwa i adres szkoły
Telefon szkoły
4.
E-mail szkoły
5.

Imię i nazwisko nauczyciela
(tytuł/stopień naukowy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych danych osobowych oraz wizerunku dla
celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

……………………………………

……………………………………

podpis nauczyciela

podpis ucznia

……………………………………
podpis rodzica/opiekuna
(w przypadku uczniów niepełnoletnich)
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