REGULAMIN KONKURSU
I.

ORGANIZACJA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum Miejskie nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w
Mińsku Mazowieckim.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta
Mińsk Mazowiecki oraz placówek zrzeszonych w ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szkół i
Organizacji Monte Cassino, do którego należy GM1.
3. Konkurs rozpoczyna się 3 lutego 2014 r. Prace wraz z kartą zgłoszeniową
przyjmowane będą w sekretariacie Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul.
Kopernika 9 do 25 kwietnia 2014 r.

4. Ogłoszenie wyników

(strona internetowa GM1 www.gm1minskmazowiecki.szkolnastrona.pl oraz

nastąpi na początku maja
uroczystości Święta Patrona Szkoły.
listowne zaproszenia dla szkół)

a wręczenie nagród podczas

5. Koordynatorem konkursu jest p. Hanna Wielgołaska (tel. 25 758 91 80/ 603 258 624).
6. Interpretacji regulaminu w kwestiach spornych oraz ewentualnych zmian w jego treści
dokonuje wicedyrektor Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w Mińsku
Mazowieckim jako przedstawiciel szkoły organizującej konkurs.
II.







III.

CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU
uczczenie pamięci żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz ich dowódcy gen.
Władysława Andersa w 70. rocznicę bitwy o Monte Cassino;
rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży ojczystą historią, szczególnie historią II wojny
światowej;
inspirowanie do twórczych poszukiwań;
podkreślenie znaczenia wartości patriotycznych w życiu człowieka;
integracja uczniów z placówek oświatowych Mińska Mazowieckiego oraz ze Stowarzyszenia;
rozwijanie kreatywności i talentów uczniów w różnych dziedzinach;
ZASADY KONKURSU

1. Zadania dla uczniów:
 Przygotuj prezentację multimedialną (lub film) ukazującą ulice naszego miasta,
których patronami są żołnierze gen. Andersa i wydarzenia z nimi związane.
KATEGORIA MULIMEDIALNA
 Zaprojektuj kalendarz lub folder informacyjny o naszym mieście poświęcony
Żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i wydarzeniom z nimi
powiązanych. KATEGORIA PLASTYCZNA
 Literackie spotkanie z … Napisz opowiadanie zainspirowane żołnierzem patronem ulicy lub wydarzeniem bezpośrednio z nim związanym. KATEGORIA
LITERACKA
Uczestnicy konkursu możliwie szczegółowo przedstawiają w sposób innowacyjny i oryginalny
zagadnienie konkursowe.
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2. Materiały nie mogą być wcześniej publikowane.
3.




Konkurs obejmuje trzy kategorie:
literaturę (opowiadanie);
twórczość multimedialną (prezentacja multimedialna lub film);
plastyczną (folder, kalendarz);
(UCZNIOWIE DOSTARCZAJĄ PRACE WYKONANE PRZEZ SIEBIE, ALE TAKŻE ZAPIS
ELEKTRONICZNY NA PŁYCIE CD LUB DVD).

4. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
 klasy I-III szkoły podstawowej,
 klasy IV-VI szkoły podstawowej,
 gimnazja.
5. Uczestnicy konkursu przygotowują zadania konkursowe indywidualnie (kategoria
literatura) lub zespołach dwuosobowych ( pozostałe kategorie).
6. Każda praca powinna być opatrzona następującymi danymi: imię i nazwisko ucznia,
klasa, tytuł i kategoria. Ponadto należy wypełnić i dołączyć kartę zgłoszenia: adres szkoły,
imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, telefon kontaktowy do nauczyciela, zgoda na
opublikowanie pracy przez organizatorów konkursu;
7. W skład jury będą wchodzić nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
miasta Mińsk Mazowiecki, patron medialny oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Mińsk
Mazowiecki.
8. Oceniane będą:
 wartość merytoryczna,
 estetyka,
 kreatywność.
9. Nagrodzone prace literackie zostaną umieszczone w Izbie Pamięci GM 1,
wydrukowane w prasie lokalnej – Tygodnik „Strefa Mińsk” oraz wysłane do
czasopisma Związku „Karpatczyków” GONIEC KARPACKI z siedzibą w
Londynie.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania (podając dane autora pracy) całości
lub fragmentów nadesłanych na konkurs materiałów.
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