KoNKURS LITERACKI "MoJE sporKANrE zn Swr.q.nKrEM HIsroRII"
DLA MAZOWIECKICH SZKOT, PONADPODSTAWOWYCH
EDYCJA V

REGULAMIN KONKURSU
A. Cele konkursu
Tegoroczna edycja konkursu jest elementem obchod6w rocznicy Odrodzenia Polski i ma
na celu zwiqkszenie zainteresowania mlodzieZry t4problematyk4, zbliirerue wydarzeri XX w.,
zwr6cenie uwagi na mo2liwoilpaszerzenia swej wiedzy paprzez bezpoSrednie kontakty
zLyjqcymi obok nas starszymi osobami, dostrzeganie ich potrzeb i nawi4zanie kontakt6w.

Istotnyrn celem konkursu jest takze podnoszenie umiejgfirofci przepowadzenia i
zredagowania
wywiadu.
B. Tematykan zasady i terminarz konkursu
1. W konkursie mog4uczestniczyd wszyscy uczniowie

i sluchacze ponadpodstawowych szk6l

woj ew6dztwa mazowieckiego.

2.Pracapowinna mied formE wywiadu przeprowadzonego samodzielnie ptzez uczestnika
konkursu z osob6 kt6ra brala udzialw dzialanrachnarzeczniepodleglofci Polski.
Uwaga: W tej edycji oceniad bEdziemy takze wywiady z krerrrnymi lub przyjaci6lmi poSwiEcone osobom, kt6re juz odeszty.
3.Pracapowinna liczy( 3 - 5 stron wydruku komputerowego w formacie stand. MoZe zawiera6 fotografie, mapki, plany, kserokopie dokument6w itp. Praca powinna byi estetyczna
i poprawnie zredagowana.
4.Pracapoiwinna zavnent kr6tk4informacjg o bohaterze wywiadu oraz wskaz;rwai mo2liwoS6 kontaktu z osob4 kt6ra wywiadu udzielila.
5. Praca powinna byd anonimowa (opatrzona haslem lub godlem autora). Dane autora (imiq,
nazwisko, klasa, szkola, kontakt) oraz imig i nazwisko nauczyciela powinny zosta6 dolqazone w oddzielnej kopercie. Praca powinna zostai przekazanado sekretariatuCKZiU
nr I w podanym ponizej terminie.
6. Prace bEdqoceniane w dwu kategoriach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.W skladzie
jury znajdqsip przedstawiciele insrytucji wsp6lpracuj4cych zCKZ|U nr 1 oraz nauczyciele
historii naszej plac6wki. Planujemy wyr6inienia specjalne zaprace o mieszkarficach

Woli.
7. Zglaszenia szk6l prqyjmujemy do 30 listopada 2017 r.
8. Termin przyjmowaniaprac:3l stycznia 2018 r.
9. Urocrysto$d (tzw. V Galp) koficz4c4 tegoroczna edycjg calego projektu pol4czon4
z wrpczeniem nagrdd planujemy w kwietniu 2018 r.
C. Nagrody
L.

Miejsca

I,II,

ilI

2. W y r fiLnienia specj alne
3. Wyr62nienia
4. Naucryciele-opiekunowie

- dyplomy, nagrody nzeczowe lub puchary
- dyplomy i puchary
- dyplomy i upominki
- dyplomy i ksiqzki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAT,U W KONKURSIE!

