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Formy prac to trzy odrębne kategorie, dotyczące 

wybranego, przez uczestnika konkursu, aspektu 

historii Polski. 
  



CELE KONKURSU:  

− rozwijanie zainteresowań młodzieży szkolnej tematyką historii;  

− posługiwanie się wiedzą historyczną i propagowanie jej;  

− analizowanie i syntetyzowanie faktów historycznych w różnych formach aktywności uczniów; 

 − umacnianie poczucia więzi patriotycznych;  

− wyciąganie wniosków z historii własnego narodu.  

 

Jeden uczestnik konkursu ma prawo startować tylko w jednej kategorii konkursowej. 

 

Można wybrać następujące formy prac:  

− praca plastyczna /plakat, grafika, komiks/ klasy I-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH;  

− prezentacja multimedialna klasy VII-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH oraz klasy III GIMNAZJUM;  

− praca pisemna, rozprawka klasy SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, BRANŻOWYCH, TECHNIKUM, 

LICEUM;  

Adres Organizatora Konkursu 

NSZZ ”Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej 90-229 Łódź ul. A. 

Kamińskiego 18 tel: 42 677 26 26 fax: 42 677 26 25 mail: lodz@oswiata-solidarnosc.pl  

 

REGULAMIN KONKURSU 

I. ADRESAT:  

Uczniowie: szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne, branżowe, gimnazja, technika oraz licea 

województwa łódzkiego.  

II. ORGANIZATOR:  

NSZZ ”Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej  

III. ZASADY UCZESTNICTWA:  

1. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę uczestników.  

2. Prace plastyczne, prezentacje multimedialne, prace pisemne/ format A4/ wraz z wypełnioną kartą 

informacyjną należy złożyć do nauczyciela informatyki Mariusza Rudzińskiego w nieprzekraczalnym 

terminie do 5 listopada 2018 roku 

Prace zostaną dostarczone do organizatora: siedziby NSZZ ”Solidarność” Międzyregionalnej Sekcji 

Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej do dnia 12 listopada 2018 roku - liczy się data przyjęcia pracy.  

3. Prace nie będą zwracane - stają się własnością organizatora, mogą być wystawiane i publikowane.  

4. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celach konkursowych (w celu realizacji i rozstrzygnięcia 

mailto:lodz@oswiata-solidarnosc.pl


konkursu, wydania nagrody lub dyplomu, jak również umieszczenie wizerunku i nazwiska laureatów 

w protokole końcowym konkursu, na stronie internetowej oraz dla potrzeb organizacji i promocji 

przedsięwzięcia / zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych RODO/. Dane osobowe 

przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania czy modyfikacji. Kartę informacyjną wypełnioną i 

podpisaną dołączamy do każdej pracy ! 

 IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  

1. Konkurs rozstrzygnięty zostanie do końca listopada 2018 roku w podanych /jak wyżej/ trzech 

kategoriach.  

2. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz nagrodzenie laureatów nastąpi w grudniu 2018 roku podczas 

Gali Finałowej konkursu „Piosenki stanu wojennego”.  

Laureaci zostaną poinformowani o dokładnym miejscu i terminie uroczystości poprzez dane podane 

w karcie informacyjnej.  

3. Prace będą oceniane pod względem merytorycznym oraz estetycznym.  

4. Dla autorów najlepszych prac przewidujemy nagrody.  

 

 

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymają certyfikaty uczestnictwa. 

 

  



KONKURS - „ KOMU ZAWDZIĘCZAMY NIEPODLEGŁOŚĆ” 

KARTA UCZESTNICTWA 

 

 

- kategoria ……………….……………  

Imię i nazwisko autora ………………………………………………………………………...  

Szkoła autora …………………………………………………………………………….......... 

Adres szkoły ……………………………………………………………………………………  

Klasa ……………………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko nauczyciela opiekującego się bądź prowadzącego uczestnika: 

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

Tytuł pracy …………………………………………………………………………………….. 

 Forma pracy …………………………………………………………………………………...  

Rodzice i nauczyciele autorów prac zapoznali się z regulaminem konkursu i wyrażają zgodę na 

publikację prac podpisanych imieniem i nazwiskiem autora oraz nauczyciela: Zapoznałam/em/ się z 

regulaminem konkursu oraz wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie mojej córki/mojego syna : 

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

Podpis Rodziców/ Opiekunów prawnych/autora: 

…………………………………………………………………………………….  

Podpis Nauczyciela prowadzącego/opiekującego się uczniem: 

……………………………………………………………………………………. 


