REGULAMIN
Konkursu „Niezłomni”
Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku zaprasza wszystkich uczniów szkół
podstawowych do wzięcia udziału w konkursie "Niezłomni"- konkurs edukacyjny poświęcony
Żołnierzom Wyklętym.
I Organizator Konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku
II Cele Konkursu:
1.Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca ).
2.Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych, wiedzy o żołnierzach Wojska
Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
3.Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz
kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
4.Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień
uczniów.
5.Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie
wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
6.Kultywowanie

wartości,

ideałów

i

postaw

żołnierzy

Polskiego

Państwa

Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.
III Kategorie prac:
1. Sprawdzian wiedzy o Żołnierzach Wyklętych,
- pytania ogólne dotyczące tematu, wybranych osób, pięć cytatów
2. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych.
wiekowych: uczniowie szkół podstawowych kl. 1-3
oraz uczniowie szkół podstawowych kl. 4-8

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach

IV Kryteria oceniania
1.Poprawność merytoryczna –zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych.
2.W pracy plastycznej organizator nie stawia żadnych ograniczeń w użytej technice
plastycznej i wybranych środkach wyrazu.
V Parametry prac konkursowych:
1.Prace plastyczne powinny

być wykonane w

formacie

min.

A3, maks. A2 techniką

dowolną.
2. Prace można przesłać pocztą, lub dostarczyć osobiście do MBP Kraśnik.
Kontakt w sprawach organizacyjnych: 81 884 34 70.

VI Harmonogram Konkursu:
1.Prace plastyczne i rozwiązane sprawdziany należy przesyłać do 5 kwietnia 2019 roku na
adres organizatora:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku, ul. Koszarowa 10A, 23-200 Kraśnik.
Prace i sprawdziany powinny zawierać informacje: imię i nazwisko, szkoła i klasa.
W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu
do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
2.Wyniki

Konkursu

biblioteka.krasnik.pl.

będą
Na stronie

ogłoszone 10 kwietnia 2019

roku

na

stronie:

będzie zamieszczona informacja o miejscu i czasie

uroczystego wręczenia nagród.
3.Podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się
w dniu 15 kwietnia 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kraśniku, ul. Koszarowa 10A.
VII Jury
1.W skład Jury wchodzą, przedstawiciele organizatorów.

2.Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.

VIII Nagrody:
1. W pracach plastycznych, z dwóch kategorii wiekowych, przyznaje się nagrody za
miejsce I, II i III.
2. Sprawdzian: nagroda za zajęcie I miejsca.
3.Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.
4.Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy i książki historyczne.
IX Zasady uczestnictwa:
1.Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte
w niniejszym regulaminie.
2.Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
3.Konkurs ma charakter jawny.
4.Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na
zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie
wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji. .
5.Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kraśniku.

