REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU
„CICHY BOHATER” - ROK 2017

„PATRIOTYZM WSPÓŁCZESNEGO UCZNIA”
I.

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum Miejskie nr 1 im. Gen. Władysława Andersa
Mińsku Mazowieckim.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta
Mińsk Mazowiecki.
3. Konkurs rozpoczyna się 27 marca 2017 r. Prace wraz z kartą zgłoszeniową
przyjmowane będą w sekretariacie Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul.
Kopernika 9 do 4 maja 201 7 r. godz. 14.00.
4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 18 maja 2017 o godz. 8.30 w hali
widowiskowo – sportowej ZSM nr 1 (wejście od ul. Okrzei).
5. Koordynatorem konkursu jest p. Hanna Wielgołaska
hanka.wielgolaska@onet.eu).

(tel. 25 758 21 22, mail:

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
rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży ojczystą historią,
podkreślenie znaczenia wartości edukacji, tradycji oraz patriotyzmu w życiu młodego
człowieka;
integracja uczniów z placówek oświatowych Mińska Mazowieckiego;
rozwijanie kreatywności i talentów uczniów w różnych dziedzinach;
ZASADY KONKURSU
Zadania dla uczniów
Konkurs obejmuje trzy

kategorie: literacką, multimedialną i plastyczną

(fotograficzną). Uczniowie wykonują indywidualnie prace pt. „PATRIOTYZM
WSPÓŁCZESNEGO UCZNIA”.
 KATEGORIA MULTIMEDIALNA – komiks.
 KATEGORIA PLASTYCZNA/FOTOGRAFIA – praca plastyczna w dowolnej formie lub
fotografia w formacie A4.
 KATEGORIA LITERACKA – opowiadanie.
a) UCZNIOWIE DOSTARCZAJĄ PRACE WYKONANE PRZEZ SIEBIE, ALE TAKŻE ZAPIS
ELEKTRONICZNY NA PŁYCIE CD LUB DVD – dotyczy opowiadania i komiksu.
b) Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
 klasy I-III szkoły podstawowej,
 klasy IV-VI szkoły podstawowej,
 gimnazja.
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c) Uczestnicy konkursu przygotowują zadania konkursowe indywidualnie
d) 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;
e) W skład jury będą wchodzić nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
miasta Mińsk Mazowiecki, patron medialny „Strefa Mińsk” oraz przedstawiciel Towarzystwa
Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.
f)






Oceniane będą:
wartość merytoryczna,
zgodność z tematem,
oryginalność,
estetyka,
kreatywność.

g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania (podając dane autora pracy) całości
lub fragmentów nadesłanych na konkurs materiałów.
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