Regulamin konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 5-7 szkół podstawowych w Ząbkach i
zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach tematycznych:

1. Kategoria historyczna- praca pisemna.
Tadeusz Kościuszko to nie tylko przywódca insurekcji kościuszkowskiej, ale
również uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zadaniem
uczestnika konkursu jest napisanie pracy na temat: ,,Tadeusz Kościuszko –
bohater dwóch narodów”. Należy przedstawić postać Tadeusza Kościuszki oraz
dobrać odpowiednie argumenty odnosząca się do tematu wypracowania. Praca
powinna być napisana na komputerze, minimum jedna strona A4, rozmiar
czcionki 14.

2. Kategoria plastyczna - projekt orderu lub medalu.
Tadeusz Kościuszko otrzymał wiele odznaczeń oraz został uczczony licznymi
monumentami. Wykonaj projekt orderu lub medalu, upamiętniający walkę
Tadeusza Kościuszki o niepodległą Ojczyznę.
Prace wykonujemy samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań i
umiejętności uczestnika. Format pracy A4/A3, technika dowolna .

UWAGA!
Szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 prac uczniów,
co oznacza konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji w szkołach.
Uczeń może oddać maksymalnie tylko jedną pracę konkursową.
Każda praca zgłoszona na konkurs powinna zawierać następujące dane:
Autor: imię i nazwisko, wiek, klasa oraz pełną nazwę i adres szkoły.
Osoby nadsyłają ce prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U.Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
Czas trwania konkursu, termin i miejsce składania prac:
Konkurs trwa od dnia 06.11.2017 r. do dnia 28.11.2017 r.
Prace należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach, przy
ul. Kościelnej 2 do dnia 28.11.2017 r.

Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na dokumentowanie jego
twórczości – rejestrację fotograficzną.

Ocena prac konkursowych:
O wyłonieniu zwycię zców konkursu decyduje komisja konkursowa, która
zostanie powołana przez organizatora. Komisja przyzna nagrody rzeczowe dla
trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy.
Konkurs zostanie rozstrzygnię ty w dwóch kategoriach:
I. Praca historyczna
II. Praca plastyczna

Kryteria oceny prac:
Historyczna:
1. Odpowiednie przedstawienie biografii Tadeusza Kościuszki.
2. Dobranie argumentacji potwierdzający temat pisemny pracy.
3. Brak błędów merytorycznych oraz ortograficznych.
4. Samodzielny charakter pracy.

Plastyczna:
1. Trafność doboru tematyki pracy.
2. Jakość wykonania.
3. Oryginalność.
4. Stopień trudności wykonania.
5. Materiał użyty do wykonania pracy.
6. Samodzielny charakter pracy.
7. Zgodność pracy z założeniami konkursu.
8. Estetyka wykonania pracy.
Ogłoszenie wyników konkursu:
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O wynikach konkursu oraz miejscu i terminie wrę czenia nagród zostaną
powiadomione szkoły laureatów (mailem lub telefonicznie).

Sprawy organizacyjne:
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Organizator prace zatrzymuje.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Organizatorzy:
Katarzyna Słowik
Sebastian Łuczak
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