Warszawa 20.10.2018 r.

NIEPODLEGŁE HISTORIE
KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
POŚWIĘCONY HISTORII OSÓB, MIEJSC ZWIĄZANYCH
Z ODZYSKANIEM PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie
zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.
~J. Piłsudski~

REGULAMIN KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61
z oddziałami dwujęzycznymi ul. Urbanowicza 29A, 01-476 Warszawa
1. Cele konkursu:
 Propagowanie wiedzy historycznej przez uczniów.
 Rozwijanie umiejętności gromadzenia i analizy źródeł historycznych.
 Rozwijanie kompetencji kluczowych.
 Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i 3 klasy gimnazjum.
3. Na konkurs każdy może przygotować pracę literacką lub plastyczno-literacką.
A) Literacka
Praca powinna być poświęcona historii wydarzeń, osób, miejsc związanych
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w okresie od 1772 do 1920 roku.
Forma pracy: opowiadanie, pamiętnik, reportaż, dziennik. Praca powinna mieć nie
mniej niż 2 strony A4 i nie więcej niż 10 stron A4.
B) Plastyczno-literacka
Praca powinna być poświęcona historii wydarzeń, osób, miejsc związanych
Z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w okresie od 1772 do 1920 roku.
Forma pracy: komiks.
Praca powinna mieć nie mniej niż 2 strony A4 i nie więcej niż 10 stron A4.

4. Prace konkursowe należy nadesłać do 7.12.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego)
na adres: Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61 z oddziałami dwujęzycznymi
ul. Urbanowicza 29A, 01-476 Warszawa z dopiskiem „Niepodległe historie-konkurs” lub
na adres e-mail: konkursniepodleglehistorie@profuturo.edu.pl
5. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa podpisana imieniem
i nazwiskiem, podany wiek oraz adres, telefon i e-mail autora.( Załącznik)
6. Prace będą oceniane pod względem zgodności z tematem, oryginalnego ujęcia,
zgodnością z faktami historycznymi, estetyki, poprawności ortograficzno-językowej.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 grudnia 2018 r., nagrodzone prace zostaną
opublikowane w książce Niepodległe historie. Dochód ze sprzedaży książek zostanie
w całości przekazany na cele charytatywne dla polskich kombatantów w ramach akcji
„Paczka dla bohatera”. Wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 16 grudnia 2018 r. na
stronie organizatora konkursu: http://profuturo.edu.pl/
8. Laureaci konkursu otrzymają za 1, 2 i 3 miejsce dyplom oraz nagrody pieniężne
i upominki nawiązujące do historii. Organizator zastrzega sobie możliwość
uhonorowania wyróżnieniem prac 2 uczniów w każdej kategorii.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu grantowego „My Polacy – niepodlegli,
przedsiębiorczy” organizowanego przez Narodowy Bank Polski pod patronatem Ministra
Edukacji Narodowej.

