DLA NIEPODLEGŁEJ
KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POLONIJNYCH
WE WŁOSZECH
UPAMIĘTNIAJĄCY 100- LECIE
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Organizator:
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego
przy Ambasadzie RP w Rzymie
przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
pod honorowym patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie

REGULAMIN
Cele konkursu:
1. Popularyzowanie wiedzy związanej z walką Polaków o odzyskanie
niepodległości.
2. Zachęcanie uczniów do poznawania historii Polski i Polaków.
3. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.
4. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną i
informatyczną.
5. Pielęgnowanie poczucia przynależności do narodu polskiego.
6. Rozwijanie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy uczniów z różnymi
źródłami wiedzy historycznej.
7. Włączenie się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów polskich i polonijnych
placówek oświatowych na terenie Włoch ( szkolne punktu konsultacyjne,
przedszkola, klasy polskie w Szkole Europejskiej, szkoły polonijne- prowadzone
przez stowarzyszenia, parafie i inne organizacje).

Tematyka – uwiecznienie w formie plastycznej organizacji, postaci lub
wydarzeń związanych z walką (polityczną, społeczną, zbrojną) o odzyskanie
niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę w 1918 r.

Formy prac konkursowych:
- prace plastyczne- „ Pocztówka dla Niepodległej”, puzzle o tematyce patriotycznej;
- gry planszowe;
-krzyżówki;
- multimedialne formy przekazu, np. prezentacja, film, audycja telewizyjna,
internetowa.

Kategorie wiekowe:
- konkurs plastyczny, pt. „ Pocztówka dla Niepodległej”
przeznaczony jest dla uczniów w kategoriach wiekowych:
- od 5-9 roku życia
- konkurs puzzle Ojcowie Niepodległej
przeznaczony jest dla uczniów w kategoriach wiekowych:
- od 10-15 roku życia
- konkurs gry planszowe „Pierwsze Dni Niepodległości”
przeznaczony jest dla uczniów w kategoriach wiekowych:
- od 10 do 13 roku życia
- od 14 do 19 roku życia
- konkurs – krzyżówka z hasłem NIEPODLEGŁA,
przeznaczony jest dla uczniów w kategoriach wiekowych:

- od 10- 16 roku życia
- konkurs prezentacje multimedialne wykonane w Power Point „ Pierwsze dni
Niepodległości”
przeznaczony jest dla uczniów w kategoriach wiekowych:
- od 12 do 14 roku życia
- od 15 do 19 roku życia
- konkurs filmowy , „Drogi do Niepodległości”
przeznaczony jest dla uczniów w kategoriach wiekowych:
-od 15 do 19 roku życia .
Uczniowie mogą wybrać formę prac dostosowaną do wieku uczestników.

Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:
Prace plastyczne:
„Pocztówka dla Niepodległej” oraz „puzzle patriotyczne” Ojcowie
Niepodległości:







technika wykonania pracy: rysunek, malarstwo, grafika- techniki płaskie, bez
użycia materiałów sypkich.
format pracy: nie większy niż A4.
każda praca powinna mieć tylko jednego autora (w konkursie nie mogą brać
udziału prace zbiorowe), każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1
pracę.
Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane. Organizator nie
odpowiada za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną
własnością Organizatora.
Prace plastyczne przesłane pocztą elektroniczną nie będą oceniane..

gry planszowe Pierwsze Dni Niepodległości:




technika wykonania pracy: dowolna na materiale twardym typu karton, brystol.
format pracy: nie większy niż A3.
każda praca powinna mieć tylko jednego autora (w konkursie nie mogą brać
udziału prace zbiorowe), każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1
pracę.





nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane, mogą być natomiast
składane lub składać się z ponumerowanych części. Organizator nie
odpowiada za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną
własnością Organizatora.
gry planszowe przesłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane.

krzyżówka patriotyczna z hasłem NIEPODLEGŁA,
w której wszystkie pytania powinny dotyczyć Polski ( historii, geografii, kultury, sportu
itp.)







technika wykonania pracy: dowolna
format pracy: nie większy niż A3.
każda praca powinna mieć tylko jednego autora (w konkursie nie mogą brać
udziału prace zbiorowe), każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1
pracę.
nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane, mogą być natomiast
składane lub składać się z ponumerowanych części. Organizator nie
odpowiada za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną
własnością Organizatora.
krzyżówki przesłane pocztą elektroniczną mogą zostać wysłane pocztą
elektroniczną na adres konkurs.szkolarzym@gmail.com lub na podany niżej
adres szkoły

Prace multimedialne:
prezentacje „Pierwsze Dni Niepodległości”





każda praca powinna mieć tylko jednego autora (w konkursie nie mogą brać
udziału prace zbiorowe), każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1
pracę.
nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną
własnością Organizatora.
prezentacje powinny składać się nie więcej niż z 20 slajdów.
Prezentacje przesłane pocztą elektroniczną mogą zostać wysłane pocztą
elektroniczną na adres konkurs.szkolarzym@gmail.com

filmy, programy telewizyjne, internetowe „ Drogi do Niepodległości”





każda praca może mieć nie więcej niż 6 autorów. Ci sami autorzy mogą
wysłać nie więcej niż jedną pracę;
nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną
własnością Organizatora;
długość jednego filmu nie powinna przekraczać 13 minut.
Filmy, prace multimedialne powinny zostać wysłane pocztą elektroniczną na
adres konkurs.szkolarzym@gmail.com lub poprzez stronę wetransfer.com

Kryteria oceniania:








zgodność z ideowym przesłaniem konkursu,
pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu ,
poprawność merytoryczna ,
czytelność przekazu ,
estetyka wykonania,
przestrzeganie wytycznych zawartych w regulaminie konkursu.

Nagrody:








Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem Jury jest ocena prac
plastycznych zgodnie z ustalonymi kryteriami.
Jury Konkursu wyłoni zwycięzców w każdej z proponowanych form zgodnie z
kategoriami wiekowymi. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 04.11.2018 r.
Zwycięzcy zostaną poinformowani elektronicznie na podany w zgłoszeniu
adres e-mail.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 10 listopada w Ambasadzie
RP w Rzymie
Nagrodę w imieniu uczestnika może odebrać reprezentant szkoły
Nagrody nie odebrane osobiście podczas uroczystości, będą do odbioru w
siedzibie Szkoły
Decyzje Jury, co do podziału i formy nagród są nieodwołalne (nie podlegają
weryfikacji lub zaskarżeniu) i zostaną przedstawione w formie publicznego
komunikatu.

Zasady ogólne:
1.Uczniowie, chcący uczestniczyć w konkursie wypełniają formularz zgłoszeniowy
do 28 października włącznie
W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego
2. Formularz zgłoszeniowy w imieniu ucznia może wypełnić rodzic/opiekun lub za
jego zgodą – nauczyciel prowadzący
https://docs.google.com/forms/d/1XRwGhwDrx0HPIrsYcpqHPirboGOjrxJNdHUF7zGfJE/edit
3. Termin nadsyłania prac – 01.11.2018 r. (decyduje data wpłynięcia pracy do
organizatora).
4. Przesyłanie prac:
- prace multimedialne należy przesyłać na adres konkurs.szkolarzym@gmail.com

z podaniem w temacie maila nazwiska i imienia uczestnika a w treści maila : imienia i
nazwiska uczestnika, wieku autora i tytułu pracy, nazwy szkoły , nazwiska
nauczyciela prowadzącego
- filmy i duże pliki multimedialne – ewentualnie krzyżówki jeśli zostały przygotowane
w formacie umożliwiającym przesłanie elektroniczne należy przesyłać za
pośrednictwem strony wetranser.com wpisując jako odbiorcę adres:
konkurs.szkolarzym@gmail.com
W treści maila należy podać imię i nazwiska uczestnika, wiek autora i tytuł pracy,
nazwę szkoły , nazwisko nauczyciela prowadzącego
- prace plastyczne; pocztówki, gry planszowe, krzyżówki należy nadsyłać pocztą
na adres:
Istituto Cuore Immacolato di Maria- Scuola Polacca
Via Costantino Maes 23, 00162 Roma, Italia,
z dopiskiem Konkurs Dla Niepodległej
.
5. Każda praca plastyczna powinna być czytelnie opisana na odwrocie, pismem
drukowanym, według wzoru : IMIĘ, NAZWISKO UCZESTNIKA , WIEK UCZNIA ,
NAZWA SZKOŁY, E-MAIL UCZNIA, E-MAIL SZKOŁY, IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA ORAZ JEGO EMAIL
6.Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie
dostarczonych danych przez organizatorów konkursu tj. SPK w Rzymie, ORPEG
oraz Ambasadę RP w Rzymie dla celów związanych z realizacją art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia
2016 r.w sprawie ochrony danych, zaznaczając fakt udzielenia zgody w Formularzu
Zapisu.

Prawa autorskie:
1. Uczestnik przesyłający pracę na konkurs deklaruje, że jest autorem swojej
pracy.
2. Uczestnik konkursu przekazuje prawa do swojej pracy organizatorom
konkursu.
3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie,
przystosowanie i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek
techniką w celu promocji konkursu i jego wyników.
4. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie lub pokazywanie pracy
oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu.
5. Uczestnik wyraża zgodę na używanie pracy w celach dydaktycznych w
szkołach biorących udział w konkursie

Postanowienia końcowe:
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie Formularza zapisu
oraz akceptacja warunków niniejszego Regulaminu
2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły
www.rzym.orpeg.pl
3. Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.
4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
organizacyjnych.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/1XRwGhwDrx0HPIrsYcpqHPirboGOjrxJNdHUF7zGfJE/edit

