REGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU
HISTORYCZNO- ARTYSTYCZNEGO „ TOBIE POLSKO”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Oleśnicy.

Adresaci
Projekt adresowany jest głównie do społeczności dolnośląskich szkół ponadpodstawowych.
Zaangażowanie do działao uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli ma promowad tezę , iż uczymy się
przez całe życie. W tym wypadku chodzi o aktywne zgłębianie historii Polski i dziejów Polaków.
Autorzy liczą na włączenie się w realizację zadania całych rodzin, co przyczyni się do wzmocnienia
więzi międzypokoleniowych.
Prace uczestnicy wykonują indywidualnie.

Cele konkursu
Celem konkursu jest aktywizowanie młodzieży i ich rodzin do wspólnego poszukiwania pamiątek
historycznych związanych z okresem odzyskania niepodległości i wspólne świętowanie 100-lecia
Niepodległości Polski. Organizatorom zależy na wzbudzeniu zainteresowania historią Polski poprzez
ukazanie jej w formie artystycznej ( fotografika) oraz promowanie utalentowanej młodzieży i
podkreślenie jej roli w budowaniu przyszłości kraju.

Temat konkursu „Tobie Polsko”
Zadaniem uczestników będzie zrobienie zdjęcia pamiątce lub miejscu, które związane jest z okresem
odzyskania niepodległości przez Polskę. Fotografia powinna mied charakter artystyczny oraz
koniecznie opatrzona musi byd opisem. Najbardziej wartościowe pod względem historycznym oraz
wyróżniające się stroną artystyczną prace będą wykorzystane do ekspozycji stałej- Miejsca Pamięci,
które funkcjonowad będzie w formie wystawy otwartej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Oleśnicy.Trzy najcenniejsze prace zostaną nagrodzone na uroczystej gali połączonej z otwarciem
wystawy.

Przebieg konkursu
I. Etapy i organizacja konkursu
1.Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i wojewódzkiego.
2.Etap szkolny konkursu organizuje i przeprowadza szkoła do 28 września 2018 r.
3.Oceny szkolnych prac konkursowych dokonują szkolne komisje konkursowe powołane przez
dyrektorów szkół, które przystąpiły do konkursu.
Szkoła zgłasza udział swoich uczniów w konkursie do 28 września 2018 r. poprzez przesłanie skanu
wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia. ( załącznik nr 1) na adres: tobiepolsko@zsp.olesnica.pl ,w
tytule „Tobie Polsko”.
4.Po dokonaniu oceny prac konkursowych szkolne komisje przesyłają maksymalnie trzy prace do 15
października 2018 r. na adres: tobiepolsko@zsp.olesnica.pl
W tytule umieszczamy „Tobie Polsko”.
5.Wszystkie nadesłane prace powinny byd opatrzone metryczką ( załącznik 2). Wraz z metryczką
należy przesład również oświadczenie uczestnika lub jego rodzica (załącznik 3). ( skan dokumentów)
6.Finał wojewódzki konkursu organizuje i przeprowadza Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy,
którego Dyrektor powołuje wojewódzką komisję konkursową. W jej skład wchodzą eksperci, którzy
ocenią prace pod kątem merytorycznym (temat zdjęcia, wartośd historyczna miejsca/pamiątki
ukazanych na zdjęciu) literackim (opis pamiątki) i artystycznym (kompozycja zdjęcia, zastosowane
walory techniczne: oświetlenie, ostrośd, kadrowanie). Zakooczenie prac wojewódzkiej komisji nastąpi
29 października 2018 r.

II. Wymagania dotyczące prac konkursowych i kryteria ich oceny
1.Prace konkursowe- zdjęcia należy przesład w formie plików cyfrowych JPEG, kadr pionowy na adres
tobiepolsko@zsp.olesnica.pl
W tytule „ Tobie Polsko”.
Ponieważ zdjęcia będą drukowane w formacie 70 x 100 ( w celu przygotowania wystawy), proponuje
się rozdzielczośd aparatu minimum 12 mpix.
2.Komisja konkursowa oceni nadesłane prace uwzględniając następujące kryteria:
-zgodnośd z tematem konkursu
-samodzielnośd, twórczośd, oryginalnośd
-wartośd historyczna

III. Informacje koocowe
1.Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
2.Zgłoszone prace nie mogą byd prezentowane w innych konkursach i projektach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji i publikacji prac bez honorarium w celu promocji
uzdolnionych uczniów.
4.Uczestnicy przystępując do konkursu, akceptują jego regulamin i wyrażają zgodę
na użyczenia wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęd z podsumowania konkursu
na stronach internetowych organizatorów i w lokalnych mediach.

IV. Podsumowanie konkursu, nagrody
1.O wynikach konkursu organizator poinformuje laureatów telefonicznie ( informację otrzyma
wskazany w formularzu zgłoszeniowym opiekun ucznia) do 31 października 2018 r.
2.Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobędą
zaś finalistami uczniowie, którym jury przyznało wyróżnienia.
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3.Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
4.Uroczyste podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy prac konkursowych odbędzie się w
listopadzie 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.
5.Organizator nie przewiduje przesyłania dyplomów i nagród pocztą. Nagrody należy odebrad
osobiście podczas uroczystości podsumowującej konkurs.
6.Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na uroczystą galę.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
8. Dodatkowych informacji udzielają:

Bogusława Szachnowska

( tel. 512-276-702; b. torska@interia.pl)

Marta Sławuta - Wójcik ( tel. 692-834-876; martallas@wp.pl).

