Regulamin III edycji Konkursu Multimedialnego
„Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”
Temat przewodni Konkursu brzmi: „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni
Bohaterowie” - praca może obejmować działalność całych oddziałów,
wybranych dowódców, poszczególnych żołnierzy, wydarzeń czy problemów
dotyczących działalności Żołnierzy Wyklętych.
Cele konkursu:
• upowszechnianie wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli
o niepodległość Polski po II wojnie światowej,
• kształtowanie świadomości narodowej i lokalnej młodzieży,
• pielęgnowanie tradycji patriotycznych,
• odkrywanie prawdy historycznej,
• kultywowanie pamięci o ofiarach sowieckiej represji,
• upamiętnienie Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,
• budowanie poczucia dumy narodowej z bycia Polakiem,
• zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych poszukiwań badawczych.
Uczestnicy i zasady udziału w konkursie:
• Konkurs skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych
(klas 7), oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
z województwa śląskiego,
• Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny,
• Uczestnikiem konkursu jest autor nadesłanej pracy,
• Autorem prezentacji może być tylko jedna osoba,
• Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 1 prezentację
multimedialną (do 25 slajdów, filmy użyte w prezentacji nie mogą być
dłuższe niż 5 minut) lub 1 film (nie dłuższy niż 15 minut) lub 1 animację
komputerową,
• Prace muszą być tematycznie związane z poszczególnymi postaciami oraz
wydarzeniami dotyczącymi historii Żołnierzy Wyklętych,
• Prace konkursowe podlegające ocenie Komisji Konkursowej muszą być
pracami autorskimi, które wcześniej nie były publikowane ani nagradzane.
Kryteria oceniania:
• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych
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gimnazjalnych,
b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
•
Komisja Konkursowa zwracać będzie uwagę zarówno na tematykę ujętą
w pracy, oryginalność ujęcia tematu i autorefleksję, jak i na jakość
techniczną przygotowanej pracy;
a) prace muszą być w całości (bez przekierowań do Internetu) zapisane na
płytach CD lub DVD. Prosimy o zapisanie pracy w plikach o krótkich
nazwach (bez znaków ą, ę, ć, itp.).
b) prace powinny zawierać odsyłacze (np. w spisie treści lub w mapach),
umożliwiające przeskok w wybrane miejsce - tak, aby prace nie były
jedynie komputerowymi albumami oglądanymi strona po stronie.
c) w pracy należy zamieścić spis wykorzystywanych przy jej tworzeniu
materiałów źródłowych.
Miejsce i termin nadsyłania prac:
• Prace nagrane na płytach CD lub DVD prosimy nadsyłać,
do 16 lutego 2018 r., wraz z metryczką (załącznik nr 1) na adres Biura Poseł
do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej w Częstochowie:
Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jadwigi Wiśniewskiej
Al. NMP 24/11, 42-200 Częstochowa, tel. 34 313 31 40
Koperta powinna być opatrzona opisem:
III Wojewódzki Konkurs na prezentację multimedialną „Żołnierze
Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”
• Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków ww. regulaminu,
• Przesłanie prezentacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jej autora na
bezterminowe i nieograniczone wykorzystanie jego pracy i ewentualną
publikację,
• Nadesłane prace nie będą zwracane autorom,
• Wyniki zostaną opublikowane do 06.03.2018 r. na stronie internetowej
Organizatora: www.jadwigawisniewska.pl
• Jednocześnie laureaci i finaliści Konkursu zostaną indywidualnie
poinformowani o przyznanych wyróżnieniach,
• Nagrody zostaną wręczone podczas specjalnej gali połączonej z obchodami
Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Finałowa gala odbędzie się
w pierwszych dniach marca 2018 r.
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Nagrody:
Laureaci trzech pierwszych miejsc Konkursu w obu kategoriach (ostatnie klasy
szkół podstawowych i oddziały gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne)
otrzymają następujące nagrody:
- wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na zaproszenie
Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej,
- nagrody książkowe.
Ponadto, Komisja Konkursowa wyróżni w obu kategoriach 3 autorów prac
konkursowych, którzy otrzymają nagrody książkowe oraz gry edukacyjne.
Specjalne podziękowania otrzymają także nauczyciele nagrodzonych uczniów.
Postanowienia końcowe:
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub
przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.
• W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy
projektu.
Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać u organizatorów:
Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej
Al. NMP. 24/11, Częstochowa, pod numerem telefonu: 34 313 31 40
lub mailowo: jadwiga.wisniewska.ep@gmail.com
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