
                   Międzyszkolny Konkurs
                       fotograficzno-plastyczny

pod patronatem 

Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie

W poszukiwaniu miejsc pamięci narodowej

dla uczniów szkół podstawowych

 w Gminie Stare Babice

Regulamin

§1

Zachęcamy  uczniów  do  wycieczek  rodzinnych,  zainteresowania  się  otaczającym  światem,
najbliższą  okolicą.  Konkurs  polega  na  odkrywaniu  szlaków  pamięci, czyli odszukaniu  śladów  z
przeszłości  – miejsc,  znaków pamięci  walk lub ważnych wydarzeń historycznych, pozostawionych
przez bohaterów wydarzeń.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – biblioteka szkolna.

Patronat nad Konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie.

§2
  

 Konkurs ma na celu:

1. Wyłonienie  Detektywa Historii.
2. Pogłębienie  wiedzy  o  najbliższej  okolicy,  małej  ojczyźnie,  kształtowanie  świadomości

narodowej Uczestników Konkursu.
3. Uzmysłowienie  młodym  Polakom  doniosłości  znaczenia  upamiętniania  wydarzeń

z  przeszłości,  pozostawianiu  pamiątek  materialnych  dla  potomnych,  ukazanie  łączności
przeszłości z czasem obecnym.

4. Poznawanie  geografii  i  historii  najbliższej  okolicy,  osobiste  odwiedzenie  miejsc
 w trakcie trwania Konkursu.

5. Kształtowanie w uczniach nawyku wyszukiwania literatury i artykułów w lokalnej
prasie, traktujących o historii najbliższej okolicy.

6. Zachęcenie do opracowania plastycznego i naukowego odwiedzanych miejsc.



§3
     
  1.   Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  szkół  podstawowych  w  Gminie  Stare  Babice.
             Jest bezpłatny i dobrowolny.
 2.  Prace  konkursowe  nie  mogą  być  wcześniej  nigdzie  opracowane,  eksponowane
            w jakikolwiek sposób, publikowane.
 3.  Ramy  historyczne  Konkursu  opisywanych  i  zobrazowanych  miejsc  są  dowolnie
    wybrane.  Każdy  uczestnik  Konkursu  sam  decyduje  o  wyborze  faktów,  wycinka  czasu
           i  przestrzeni, starannie i krótko opisuje fakt lub fakty przedstawione w pracy.
 4.  Praca  konkursowa  powinna  zawierać  tytuł  nawiązujący  do  przedstawionych
            wydarzeń.

§4
 

1. Praca  konkursowa  koniecznie  powinna  zawierać  wyłącznie  autorskie
zdjęcia/(dopuszczalne  ilustracje  w  przypadku  Uczestników  z  klas  0-3),  miejsc
lub pamiątek w przestrzeni publicznej, o których mowa w §3.

2. Na  pracy  konkursowej  może  znaleźć  się  mapka,  gdzie  zaznaczone  zostaną  odwiedzane
miejsca.  Na  każdej  pracy  powinny  być  dołączone  informacje  zaczerpnięte  z  tablic
informacyjnych, Internetu, opracowań książkowych lub z przekazów ustnych (konieczna jest
informacja o źródle lub opracowaniu, z którego Uczestnik Konkursu korzysta).

3. Najmłodsi  uczestnicy  z  I.  kategorii  wiekowej  mogą  wykorzystać  tylko  umiejętności
plastyczne. Technika prac dowolna.

4. Minimalny format prac konkursowych  A4, maksymalny - A2.
5. Powstające prace mogą być tworzone techniką kolażu lub inną. Dopuszczalne są tylko prace

indywidualne i samodzielne.

§5

Warunki przystąpienia do Konkursu

1. Warunkiem koniecznym udziału  w Konkursie  jest  osobiste  odwiedzenie  miejsc  pamięci  
w  czasie  trwania  Konkursu,  przedstawienie  najbardziej  aktualnego  stanu  badań
detektywistycznych – obecnego wyglądu opisywanych, fotografowanych miejsc.

2. Czas  trwania  konkursu  od  27  maja  2021  r.  do  30  września  2021  r.  Sposób
dostarczania prac opisany w § 8.

3. Przewidziano podział na dwie kategorie wiekowe:
           klasy 0-3
           klasy 4-8
4. Ósmoklasiści mogą składać prace konkursowe do 02 lipca 2021 r.

§6

Komisja konkursowa

 1.    Prace konkursowe zostaną ocenione i nagrodzone przez Jury Konkursu.
       Informacja  o  składzie  Jury  zostanie  podana  w  Protokole  podsumowującym  Konkurs.
2.  Dla  zwycięzców  przewidziane  są  nagrody  i  dyplomy,  dla  pozostałych  Uczestników
       wszystkich kategorii wiekowych dyplomy za udział w Konkursie.



§7

Zasady udziału w Konkursie
Uczniowie  przystępujący  do  Konkursu  oraz  ich  Opiekunowie  prawni  wyrażają  zgodę  na

publikowanie  prac  konkursowych  na  stronie  internetowej  organizatora  akcji
oraz instytucji obejmującej patronat, w lokalnej prasie, innych środkach masowego przekazu.
Każdy  Uczestnik  Konkursu  do  pracy  dołącza  dwa  Załączniki,  niezbędne  do  przystąpienia
do Konkursu:

• metryczkę pracy WYPEŁNIONĄ DRUKOWANYMI LITERAMI
• formularz zgłoszenia i oświadczenia opiekunów prawnych

Prace bez wymaganych Załączników nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 

§8

Składanie prac

     Prace konkursowe proszę dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty  do 30 września
2021 r. do  Szkoły  Podstawowej  w  Zielonkach-Parceli,  ul. Południowa 2, 05-082 Stare Babice.
Prace wysyłane pocztą: liczy się data dostarczonej fizycznie pracy konkursowej do siedziby szkoły.
Kontakt poczta e-mail aso@office.szkola-zielonki.pl

§9

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 października 2021 r.

mailto:aso@office.szkola-zielonki.pl

