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REGULAMIN I MIEJSKIEGO KONKURSU WIEDZY
O REGIONIE DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH

SZANOWNI PAŃSTWO
Nauczyciele historii wraz z całą społecznością Zespołu Szkół Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju
serdecznie zapraszają uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w II Konkursie Wiedzy
o Regionie dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Głównym celem konkursu jest upowszechnianie historii lokalnej, a także upamiętnianie
ważnych postaci i wydarzeń dla naszego miasta oraz regionu.
Pragniemy umożliwić młodzieży rozwijanie zainteresowań historycznych, a także
uczestniczenie w spotkaniach z udziałem zaproszonych gości, często świadków wydarzeń,
które będziemy poruszać.
W tym roku tematem przewodnim są „Powstania śląskie na terenie miasta oraz regionu
–W 95 rocznicę powrotu Górnego Śląska do macierzy”.
Regulamin konkursu „Powstania śląskie na terenie miasta oraz regionu… „
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
terenu miasta oraz regionu.
2. Patronat nad konkursem objęli:
 Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój – Pani Anna Hetman
 Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
 Galeria Historii Miasta
 Stowarzyszenie „Pamięć Jastrzębska”
 Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu-Zdroju
 Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
 SKOK Stefczyka w Jastrzębiu-Zdroju

3. Patronami medialnymi konkursu są: Tygodnik Regionalny Nowiny oraz portale
internetowe: www.jas24info.pl, www.tujastrzebie.pl.
4. Celem konkursu jest:
 rozbudzanie zainteresowań młodzieży historią miasta i regionu,
 rozpowszechnianie godnych naśladowania wzorców osobowych i moralnych,
 poznanie dziedzictwa kulturowego regionu,
 umożliwienie poznania świadków wydarzeń.
5. Konkurs składa się z trzech, niezależnych od siebie, części: wiedzy, plastycznej
i multimedialnej, zgodnych z tematem przewodnim.
6. Konkurs wiedzy składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. Etap
szkolny (forma dowolna) wyłania maksymalnie dwóch reprezentantów danej
placówki, którzy wezmą udział w zmaganiach międzyszkolnych. Etap drugi będzie
przeprowadzony w formie testu. Zalecana literatura została podana w dalszej części
regulaminu.
Warunkiem uczestnictwa ucznia jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej
skanu na adres: poczta@zs3.jastrzebie.pl. do 31 marca 2017 r.
Etap międzyszkolny odbędzie się 7 kwietnia 2017r r. o godzinie 12.00 w Zespole
Szkół Nr 3 przy ul. Wrocławskiej 6, sala nr 17.
7. Konkurs plastyczny dotyczy tematyki głównej konkursu, czyli „Powstania śląskie na
terenie miasta oraz regionu”. Mogą być również nawiązania do współczesności.
Format prac jak i technika dowolna. Dopuszczalna jest grafika komputerowa. Jedna
praca może być wykonana przez maksymalnie dwóch autorów oraz opatrzona
podpisami. Do prac powinny być dołączone wypełnione karty zgłoszenia uczestnika.
Prace należy złożyć w sekretariacie ZS Nr 3 do 7 kwietnia 2017r.
8. Konkurs multimedialny, podobnie jak plastyczny, powinien odnosić się do tematyki
głównej konkursu. Uczniowie wykonują prezentację multimedialną albo nakręcają
film. Prezentacja może się składać z maksymalnie 15 slajdów, natomiast film trwać
do 5 minut. Na prezentacje powinny złożyć się: archiwalne zdjęcia, dokumenty oraz
opis wydarzeń. Mogą być wykorzystane fragmenty kronik filmowych. Dopuszcza się
autorstwo maksymalnie dwóch osób
Filmy mogą składać się z wywiadów zpotomkami świadków wydarzeń, inscenizacji,
rekonstrukcji historycznej, miejsc związanych z interesującymi nas wydarzeniami.
Do realizacji można zaangażować całą społeczność danej szkoły. Prace powinny być
dostarczone na płytach CD. Jeden ze slajdów winien być opatrzony imieniem
i nazwiskiem autorów. Prosimy o dołączenie do płyt wypełnionej karty zgłoszenia
i złożenie w sekretariacie ZS Nr 3 do 7 kwietnia 2017r.

9. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja złożona
z nauczycieli historii, przedmiotów artystycznych oraz informatyki.
10. Kryteria oceny prac:
 zgodność z tematem przewodnim,
 poziom merytoryczny nadesłanych prac.
11. Dyskwalifikacji podlegają prace, które:
 były opublikowane w całości,
 są plagiatem.
a. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona 11 kwietnia 2017r. na
stronie internetowej szkoły www.zs3.jastrzebie.pl
12. Podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się
25 kwietnia 2017roku o godzinie 10.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 3 im.
Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju.
13. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
14. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na publiczne ujawnienie, podanych w karcie zgłoszenia: imienia,
nazwiska i szkoły.
15. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dn.29
października 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 z późn.zm.)
Zalecana literatura:
 Dr Alfons Morawiec, Powstania śląskie na terenie powiatu wodzisławskiego,
Wodzisław Śląski ,1972 s. 5-34
 (skan do pobrania na stronie : www.zs3.jastrzebie.pl)
 Jarosław Mrożkiewicz, Zapomniany życiorys śląskiego powstańca. Mikołaja
Witczaka jr. „Wspomnienia” i „Przyczynki”, Jastrzębie-Zdrój 2006r., s.75-96
 Marek Szołtysek, Dzieje Śląska ,Polski i Europy, Wydawnictwo „Śląskie
ABC”,, s. 72-77
 Notka bibliograficzna: J. Fudziński, Udział mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i
okolic w Powstaniach Śląskich, Jastrzębie-Zdrój 1982r.
(Pozycja jest dostępna w bibliotece Galerii Historii Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.)
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Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować do:
mgr Paweł Czarnuch – negros@vp.pl, tel. kontaktowy 604-723-897
mgr Ksenia Szymaniec – nenia3112@gmail.com, tel. kontaktowy 785-633-902
mgr Alicja Kaczorowska tel. kontaktowy 506-600-785

