
Regulamin   konkursu  na broszurkę 
 dotyczącą   Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 

 
 
 

1. ORGANIZATOR: Zespół nauczycieli humanistów.  
      
2. CELE:  

 Upamiętnienie  setnej  rocznicy zwycięstwa Wielkopolan w walce o  niepodległość 

 Upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. 

 Rozbudzanie zainteresowania  historią regionu w okresie Powstania.  

 Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży. 

 Stwarzanie uczniom możliwości samodzielnej pracy, rozwijanie umiejętności  pracy zespołowej .   
 

3. TERMIN KONKURSU: od 01 marca  do 18 maja 2018 r.   
                                     od 10 września   do 30 listopada 2018r. - dla przyszłorocznych klas pierwszych  
 
 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

 Prace konkursowe przygotowywane są  przez zespoły uczniowskie z   klas pierwszych. 

 W każdej klasie może powstać kilka zespołów, liczących od 4 do 5 uczniów. 

 W ramach konkursu  zostaną wykonane    broszurki  informacyjne dotyczące różnych zagadnień 
związanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919.   

 Broszurki wykonane mają być z kartek A4, złożonych na pół (do formatu A5). Objętość broszurki 
nie może przekraczać dwóch kartek A4 

 Każda praca na ostatniej stronie u dołu  musi zawierać czytelne dane: imiona i nazwiska autorów, 
klasę  

 Gotowe prace (dwa egzemplarze papierowe broszurki oraz wersja elektroniczna w postaci pliku 
PDF) należy przekazać w podanym terminie:  p. Małgorzacie  Skrzypczak - Przybysz. ( szkoły przy  
ul. Wolności - p. A. Rysickiej i p. W. Zuzkowi)    

 Organizatorzy  wybiorą  jury , które   oceniać  będzie prace    wg następujących kryteriów: 
- poprawność merytoryczna i językowa  
- przejrzysta i ciekawa kompozycja 

- oryginalność prezentowanego materiału  

- bogactwo środków wyrazu (poza treścią - fotografie, elementy graficzne itp) 

-umiejętność doboru treści i środków wyrazu do tematu 

- spełnienie warunków konkursowych 
 

 Termin podsumowania konkursu - początek grudnia 2018r. 
 

 Organizator przewiduje nagrody   i wyróżnienia. Uroczyste ogłoszenie wyników 
 i wręczenie nagród nastąpi  w styczniu 2019 r. , na apelu podsumowującym realizację  projektu:  
"Powstanie Wielkopolskie 1918-1919"  
 

 Wybrane prace wyeksponowane zostaną na wystawie pokonkursowej. 
 
 

5. INFORMACJE KOŃCOWE 

 Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie danych osobowych oraz 

wykorzystanie   prac przez organizatora. 

 Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. 


