
                                             

REGULAMIN
Międzyszkolnego Konkursu Historycznego 

„Moja Solidarność- Moja Wolność” 

 pod honorowym patronatem:

- europoseł pani Jadwigi Wiśniewskiej

-posła pana Andrzeja Gawrona

-Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność w Częstochowie

-Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” w Lublińcu

-Urzędu Miasta Lublińca

-Starostwa Powiatowego w Lublińcu

-Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

1. Organizatorem konkursu jest:

Komitet Organizacyjny 40. Rocznicy powstania „Solidarności” w Lublińcu, Międzyszkolny Klub
Historyczny oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. M Konopnickiej 

Osoba do kontaktu: Marian Cyroń

e-mail: manius54@interia.pl

Partnerem medialnym  konkursu jest lubliniecki. pl- Julian Werner



2. Cele konkursu:

- Promocja powstania Solidarności w Polsce, a w szczególności na terenie Ziemi Lublinieckiej i
obecnego województwa śląskiego

- Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, szerzenie wiedzy o powstaniu i idei 
wielkiego ruchu „Solidarność”, propagowanie treści patriotycznych oraz pielęgnowanie 
kulturowego dziedzictwa kraju

- Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną (informatyczną).

3. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:  
klasy 4-6 ( praca plastyczna) , klasy 7-8 oraz  uczniów szkół ponadpodstawowych (praca 
multimedialna)

4. Zakres tematyczny konkursu:

 prace plastyczne -wykonaj plakat lub kolaż uwzględniając w nim słowo „Solidarność”

 prace wykonane jako prezentacje multimedialne mają w swojej tematyce 
nawiązywać do wydarzeń dotyczących historii Solidarności ze szczególnym 
uwzględnieniem Lublińca i Ziemi Lublinieckiej oraz województwa śląskiego.

5. Warunki uczestnictwa:

 przesłanie na adres organizatora deklaracji uczestnictwa wraz z pracami  w terminie 
do   10.12.2020 r. (załącznik nr 1),

6. Prezentacja multimedialna musi spełniać następujące wymagania:

 być wykonana w programie Power Point bądź i zapisana w formacie umożliwiającym 
otwarcie jej bezpośrednio w wyżej wymienionych programach (z rozszerzeniem 
*.ppt, *.pptx *.odp jak również jako prezentacja multimedialna z rozszerzeniem 
*.pps,*.ppsx) i zostać nagrana na płytę CD lub DVD;

 zawierać od 15 do 30 slajdów (czas prezentacji 10-15 min.);

 zawierać stronę tytułową z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, szkoła, imię i 
nazwisko opiekuna;

 zawierać informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.

Materiały do prezentacji dostępne są na stronie www.lubliniecki.pl oraz na fb 
lubliniecki.pl .

7. Kryteria oceny:

- zgodność treści z tematyką konkursu,

- pomysłowość,

- oryginalność,

http://www.lubliniecki.pl/


- nowatorskie spojrzenie na historię,

- walory artystyczne,

- poprawność techniczna i merytoryczna,

- dobór treści.

8. Przesyłanie prac:

- listownie, na adres: Międzyszkolny Klub Historyczny, ul. Sądowa 9, 42-700 Lubliniec

do dnia 10 grudnia 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście do sekretariatu 
szkoły SP1;

- każda szkoła może nadesłać dowolną ilość prac (wówczas do przesyłki należy dodać 
imienny wykaz autorów prac);

- do pracy należy dołączyć kopertę z kartą informacyjną zawierającą: imię i nazwisko, wiek 
autora pracy; adres szkoły rekomendującej pracę, imię i nazwisko nauczyciela, pod 
kierunkiem którego praca została wykonana oraz telefon kontaktowy do nauczyciela;

- prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku 
niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej;

- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich 
publikacji;

- prace zawierające błędy merytoryczne nie będą podlegały ocenie;

- prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane;

- oświadczenie (załącznik nr 2).

9. Podział nagród*:

-wyjazd do Brukseli (ok. 3 dniowy), 

-1 dniowa wycieczka do Warszawy,

- atrakcyjne nagrody rzeczowe, 

-nagrody  książkowe dla wszystkich uczestników.

*Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

10. Ocena prac:

- oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora;

- decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna;

- przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu.

Postanowienia końcowe:



- Organizator konkursu skontaktuje się z opiekunem ucznia, w przypadku gdy został on 
laureatem konkursu i poinformuje o miejscu odbioru nagród;

- lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.lubliniecki.pl, www.sp1.lubliniec.pl  
fb lubliniecki.pl  oraz fb HistoriaSP;

- dyplomy i nagrody  zostaną  wręczone podczas uroczystego podsumowania konkursu          
o czym laureaci zostaną poinformowani.

*ze względu na stan pandemii wycieczki odbędą się w roku szkolnym 2021/2022

 

http://www.sp1.lubliniec.pl/
http://www.lubliniecki.pl/

