Regulamin
Międzyszkolnego Konkursu z zakresu Wychowania Patriotycznego
„Tarnowianie zasłużeni dla niepodległości w słowie i obrazie”
Rok szkolny: listopad 2017/2018
Konkurs został wpisany w program obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości
przez miasto Tarnów ”Tarnów pierwsze niepodległe”

I. Cele konkursu
Cele ogólne:


Kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowania dla małej Ojczyzny wśród młodzieży tarnowskich
szkół.



Uświadomienie uczniom doniosłego znaczenia wydarzeń z 1918 r. dla powstania niepodległego
państwa polskiego.



Przygotowania do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.



Rozbudzanie zainteresowania historią i sztuką.

Cele szczegółowe


Włączenie szerokiej grupy młodych ludzi w obchody święta „Tarnów pierwsze niepodległe”



Pogłębianie wiedzy historycznej i regionalnej na temat udziału tarnowian w odzyskaniu niepodległości



Wdrażanie uczniów do samokształcenia w zakresie organizacji własnych działań.



Rozwijanie zainteresowań literackich i plastycznych kształtujących kreatywność uczniów.



Doskonalenie pracy szkoły i nauczycieli wspierających rozwój uczniów uzdolnionych.



Doskonalenie umiejętności manualnych uczniów.

II. Organizatorzy konkursu:
XVI Liceum Ogólnokształcące imienia Armii Krajowej w Tarnowie Al. Solidarności 18
Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie ul. Westwalewicza 6

III. Patronat nad konkursem obejmuje:
Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela
Wydział Komunikacji Społecznej UM Tarnów
Wydział Kultury UM Tarnów
Niezależny Serwis Informacyjny Kadr

IV. Konkurs adresowany jest do uczniów publicznych szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi,
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa.

V. Terminarz konkursu:


zgłoszenia udziału szkoły w konkursie należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:
XVI LO w Tarnowie, Al. Solidarności 18, 33 – 100 Tarnów do dnia 15 grudnia 2017r. do godz. 15.00
(załącznik 1)



etap szkolny: 16 grudnia 2017r. – 15 marca 2018r.



dostarczenie protokołów, oświadczeń oraz prac wytypowanych w etapie szkolnym do finału – do 25
marca 2018 r. do godz. 15.00 (załącznik 2, 3)



finał i uroczyste wręczenie nagród dla uczniów szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi,
ponadpodstawowych odbędzie się w XVI LO im AK w Tarnowie. Al. Solidarności 18
w Dniu Kadeta 21 maja 2018r. (godzina uroczystości zostanie podana w późniejszym terminie).

VI. Tematyka konkursu obejmuje zapoznanie się z sylwetkami tarnowian zasłużonych dla odzyskania przez
miasto Tarnów w 1918 r. niepodległości m.in takich postaci jak Tadeusz Tertil, rodzina Stylińskich –
Franciszek, Jan, Karol, Marian, Adam Ciołkosz, Władysław Dziadosz, Kajetan Amirowicz, kpt Wojciech
Piasecki, gen. Tadeusz Klimecki i inni, a tym samym upamiętnienie ich działań dla odradzającego się w po
latach niewoli państwa polskiego.

VII. Szczegóły konkursu:
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej.
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

1.Etap szkolny:


konkurs na tym etapie polega na wykonaniu przez uczniów prac literackich i/lub prac plastycznych
(jeden uczeń wykonuje jedną pracę, nie przyjmujemy prac zbiorowych)



etap przeprowadza szkolna trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora szkoły



szkolna komisja ocenia prace literackie i plastyczne, a następnie kwalifikuje maksymalnie trzy prace z
każdej kategorii do finału (wytypowanie uczniów jest wewnętrzną sprawą szkoły)



zakwalifikowane do finału prace należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2018r.:

prace literackie do sekretariatu XVI LO w Tarnowie (załącznik 2, 3),
prace plastyczne do sekretariatu Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie (załącznik 3, 4)

2. Finał


Etap przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora XVI LO w Tarnowie i Dyrektora Zespołu Szkół
Plastycznych w Tarnowie.



Organizatorzy przewidują przyznanie 3 nagród w każdej kategorii.



Komisja konkursowa może zdecydować o innym podziale nagród.



Decyzje komisji są nieodwołalne.

VIII. Wymagania dotyczące prac konkursowych:


kategoria plastyczna

Wykonanie pracy plastycznej w technikach rysunkowych, malarskich lub kolażu (pocztówka, znaczek),
rzeźbiarskich (medal, plakieta, popiersie), graficznych (ex libris), tkackich, batiku lub haftu.
Maksymalny format prac płaskich 15 x 15cm i prac przestrzennych 15 x 15 x 15cm.
Kryteria oceny prac plastycznych:
 zgodność merytoryczna z tematem konkursu
 kreatywność autorów
 walory estetyczne pracy
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy opatrzonej na odwrocie metryczką (załącznik 4) oraz
dołączenie oświadczenia (załącznik 3).



kategoria literacka

Napisanie pracy literackiej np. w formie pamiętnika – dwa dni z życia wybranego bohatera lub listu wybranej
postaci historycznej do przyjaciela.
Praca nie może przekraczać dwóch stron arkusza A-4.
Prace mają być napisane odręcznie, mają być czytelne.

Kryteria oceny prac literackich:
 tematyka prac ściśle związana z życiorysem bohatera i hasłem przewodnim konkursu
 oryginalność, pomysłowość literacka.
 estetyka pracy i pisma.

IX. Informacje końcowe
1.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do prezentowania finałowych prac plastycznych podczas
wystaw lokalnych i krajowych w sposób nieodpłatny z zachowaniem praw autorskich.
2.Prace plastyczne zakwalifikowane przez komisję konkursową do wystawy będzie można będzie obejrzeć w
dniu finału organizowanego 21 maja 2018r. w budynku XVI LO w Tarnowie Al. Solidarności 18
3.Prace plastyczne zakwalifikowane do finału należy odebrać w terminie 4-11 czerwca 2018r.
Zwrotowi nie podlegają prace literackie oraz nagrodzone prace plastyczne.
4.Regulamin i wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne będą na stronie internetowej organizatora
www.16lo.tarman.pl – zakładka konkursy. W przypadku pytań należy kontaktować się z p. Beatą Liberą z XVI
LO w Tarnowie (telefon: 608410174, e-mail: b.libera23@gmail.com) oraz na stronie Zespołu Szkół
Plastycznych w Tarnowie http://www.zsp.tarnow.pl
5.Wyniki konkursu zostaną opublikowane po uroczystości wręczenia nagród na stronie XVI Liceum
Ogólnokształcącego im. AK w Tarnowiehttp://www.16lo.tarman.pl w zakładce konkursy oraz na stronie
Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie http://www.zsp.tarnow.pl
6.Dla chętnych uczniów, uczestników etapu szkolnego konkursu organizatorzy przewidują możliwość
zorganizowania bezpłatnych warsztatów :
 Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie z konkursowych technik plastycznych. Zainteresowane szkoły
mogą zgłaszać chęć udziału drogą elektroniczną na adres szkola@zsp.tarnow.pl podając liczbę
uczniów na warsztaty z poszczególnych technik. Organizację warsztatów przewiduje się między 2
stycznia a 9 lutego 2018 r. w godzinach popołudniowych. Ilość miejsc jest ograniczona – decydować
będzie kolejność zgłoszeń.
 XVI LO im. AK w Tarnowie z umiejętności pisania formy literackiej :list, pamiętnik i ze znajomości
biograficznej zasłużonych dla niepodległości tarnowian. Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać chęć
udziału w warsztatach drogą elektroniczną na adres e-mail:b.libera23@gmail.com,podając liczbę
chętnych uczniów ( do dnia 20 grudnia 2017r) Organizację warsztatów przewiduje się między 2

stycznia a 9lutego.(szczegółowa data zostanie podana w późniejszym terminie na stronie
internetowej XVI LO). Ilość miejsc jest ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Załącznik 1
Formularz zgłoszeniowy
Międzyszkolnego Konkursu z zakresu Wychowania Patriotycznego „Tarnowianie zasłużeni dla
niepodległości w słowie i obrazie”
Rok szkolny: listopad 2017/maj 2018

Nazwa i adres szkoły:
Adres e-mail oraz nr telefonu Opiekuna uczniów biorących udział w konkursie (inny niż adres szkoły):
.............................................................................................................................................................................
Kategorie, w których szkoła weźmie udział:
literacka
plastyczna

Oświadczam, że zapoznałam /zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.
Tarnów, dnia …………………………………………….
Pieczęć szkoły, podpis Opiekuna uczniów.

Załącznik 2
Protokół z eliminacji szkolnych
Międzyszkolnego Konkursu z zakresu Wychowania Patriotycznego „Tarnowianie zasłużeni dla
niepodległości w słowie i obrazie”
Rok szkolny: listopad 2017/maj 2018
Nazwa szkoły,pełny adres, telefon, e-mail

1.Konkurs został rozstrzygnięty w dniu………….2018
2.Konkurs odbył się na terenie szkoły. Uczestniczyło w nim ……………………..uczniów.
3.Zgodnie z regulaminem konkursu Szkolna Komisja zakwalifikowała do finału następujących uczniów prac
literackich i plastycznych
Lp. Imię i nazwisko ucznia
Kategoria konkursowa
Imię i nazwisko opiekuna
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Skład Komisji Konkursowej:
1.
2.
3.

Pieczęć Szkoły

Załącznik 3
Oświadczenie dotyczące:
Praw Autorskich/Wizerunku –Ochrona Danych Osobowych

Międzyszkolnego Konkursu z zakresu Wychowania Patriotycznego „Tarnowianie zasłużeni dla
niepodległości w słowie i obrazie”
Rok szkolny: listopad 2017/maj 2018
1.Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym

…………………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko dziecka – drukowanymi literami)

2.Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu konkursu i wyrażam zgodę na udział
w nim mojego dziecka.
3.Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz na przetwarzanie
jego wizerunku w mediach.
4.Wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Organizatorów autorskich praw majątkowych do pracy złożonej
w w/w konkursie przez w/w osobę, w tym jej opublikowanie bez ograniczeń w zakresie terminu,
wielokrotności, wszystkich pól eksploatacji określonych Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r., poz. 666);
5.Wyrażam zgodę na utrwalanie i publikowanie wizerunku na potrzeby organizacji i promowania Konkursu
przez Organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
[obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)]
6.Oświadczam, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich.

____________________
(miejscowość, data)

________________________
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

Załącznik 4
Metryczka pracy
Międzyszkolny Konkursy z zakresu Wychowania
Patriotycznego „Tarnowianie zasłużeni dla niepodległości
w słowie i obrazie”
Imię i nazwisko autora
Technika pracy
Tytuł pracy lub postać
historyczna, do której
praca nawiązuje
Imię i nazwisko opiekuna

Metryczkę pracy należy nakleić na odwrocie pracy

