
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„KARTKA Z PAMIĘTNIKA POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO”  

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Masłowie. 

2. Konkurs ma charakter szkolny i jest skierowany do uczniów klas V-VIII Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Masłowie.  

3. Celem konkursu jest: 

 upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 

 rozbudzenie zainteresowań historią regionu i swojej rodziny w okresie Powstania 

Wielkopolskiego 

 kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania informacji 

 kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i postawy patriotycznej. 

4. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy pisemnej, mającej formę wpisu  

do pamiętnika, która będzie opisywać rzeczywiste wydarzenie z okresu Powstania 

Wielkopolskiego. 

5. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. Nad przebiegiem konkursu, oceną nadesłanych prac oraz wytypowaniem zwycięzców 

czuwa Komisja Oceniająca. 

 

§2 Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Uczestnikami konkursu są osoby indywidualne. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

4. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pracy konkursowej na Teamsa  

do p. B. Szafraniak do dnia 1 lutego 2022r. 

5. Praca powinna liczyć maksymalnie 10 tys. znaków ze spacjami i spełniać następujące 

wymogi edytorskie: 

 imię i nazwisko ucznia oraz klasę: Times New Roman, 12, wyrównanie do lewej  

 tytuł pracy: Times New Roman, 14, pogrubiony, wyśrodkowany 

 treść pracy: Times New Roman, 12, wyjustowany 

 interlinia: 1,5 wiersza 

 marginesy: normalne (górny: 2,5 cm, dolny: 2,5 cm, prawy: 2,5 cm, lewy: 2, 5 cm). 



 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu, podczas którego nastąpi rozdanie nagród i dyplomów nastąpi  

w lutym 2022r. w ramach podsumowania projektu. 

7. Informacje o laureatach konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  

oraz FB Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Masłowie. 

8. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z obowiązującym prawem. 

9. Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom. Nadesłany egzemplarz staje 

 się własnością Organizatora.  

 

§3. Komisja Oceniająca 

1. W skład Komisji Oceniającej wchodzą trzy osoby: p. B. Szafraniak, p. A. Ogrodnik  

i p. M. Owczarska. 

2. Zadaniem Komisji Oceniającej jest wyłonienie laureatów konkursu w drodze oceny prac, 

 a także czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.  

3. Komisja Oceniająca dokonuje oceny biorąc pod uwagę następujące elementy: 

 zgodność pracy z tematem 

 zachowanie formuły wpisu z pamiętnika 

 twórczy charakter pracy 

 oryginalność 

  wartość merytoryczną i zgodność z faktami historycznymi 

 analizę i wykorzystanie literatury oraz zebranego materiału źródłowego 

 poprawność językową. 

4. Decyzje Komisji Oceniającej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

§ 4. Nagrody i wyróżnienia 

1. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe za I, II oraz III miejsce. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej. 

 

§ 5. Postanowienia ogólne 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu  

bez podania przyczyn.  

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny  

oraz prawo do niewyłaniania zwycięzcy.  



 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu,  

w szczególności w przypadku zmian przepisów prawnych lub istotnych zdarzeń mających 

wpływ na organizowanie Konkursu.  

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym. 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z konkursu.  

5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

6. We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się przez Teamsa  

z p. B. Szafraniak. 

 


