Regulamin konkursu historycznego:
"Zapomniani bohaterowie, zapomniana historia Konfederacji Tatrzańskiej"
Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów i uczniów/ absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych,którzy uczęszczają/uczęszczali do szkoły w roku 2015/2016.
I.Organizator i patronat:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu,
pl. Krasińskiego 1, 34-400 Nowy Targ.
Patronat:
Instytut Pamięci Narodowej
Powiat Nowotarski;
Gmina Nowy Targ
Miasto Nowy Targ
II. Cele konkursu:
1. Rozbudzanie zainteresowań historią regionu i dorobkiem minionych pokoleń.
2. Popularyzowanie tematyki związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym.
3.Wykształcenie potrzeby umacniania postaw patriotycznych.
III.Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu
Głównym tematem konkursu jest: historia Konfederacji Tatrzańskiej, jej założenia, losy
głównych działaczy, znaczenie oraz formy upamiętnienia (nazwy ulic, szkół, pomniki, miejsca
martyrologii itp.). Od uczestników wymaga się znajomości historii regionu w czasie drugiej wojny
światowej, ze szczególnym uwzględniniem ruchu oporu i problemu Goralenvolku oraz znajomości
dziejów Polski z tego okresu na poziomie określonym w podstawie programowej z przedmiotu
historia.
IV. Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest dokonanie zgłoszenia
(załącznik nr1):
a. na adres mailowy: konfederacjatatrzanska@op.pl .
b. pocztą: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 34-400 Nowy Targ, pl. Krasińskiego 1
c. faksem- nr 182662955
2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia organizator wyśle potwierdzenie jego otrzymania.
3. Korespondencja organizatora ze zgłoszoną szkołą będzie prowadzona tylko poprzez wskazany
adres mailowy szkoły.
4. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
5. Dokonując zgłoszenia, dyrektor szkoły oświadcza, że posiada zgodę rodzica (prawnego
opiekuna) na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie jego danych i wykorzystanie
wizerunku.
6. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną.
7. W konkursie może brać udział do 6 uczniów z danej szkoły. W razie potrzeby, szkoły we
własnym zakresie przeprowadzają wewnętrzne eliminacje.
8. Konkurs odbywa się w kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
9. Koordynatorem ze strony organizatora jest pan Jacek Waksmundzki
konfederacjatatrzanska@op.pl

V. Sposób przeprowadzania konkursu
1. Zadania konkursowe są dwojakiego rodzaju: mają charakter testowy- pytania zamknięte otwarte,
wielokrotnego wyboru oraz rozszerzonej odpowiedzi- interpretacja tekstów żródłowych.
2. Prace uczniów są kodowane.
3. Zawodnicy odpowiadają pisemnie we wskazanych salach, w warunkach gwarantujących
samodzielność; zabrania się posiadania urządzeń telekomunikacyjnych; w przypadku naruszenia
powyższych zasad Przewodniczacy Komisji Konkursowej, może podjąć decyzję o przerwaniu
i unieważnić pracę.
4. Prace ocenia Komisja Konkursowa złożona z opiekunów uczniów oraz osoby wskazane przez
organizatora. Opiekun może obejrzeć pracę ucznia i ewentualnie wnieść uwagi, nie później niż do
ogłoszenia wyników. Komisja Konkursowa sporządza protokół i ogłasza wyniki.
5. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom(droga, pobyt) odpowiada dyrektor szkoły, do której
uczęszcza uczeń.
6.Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.
7. Nie przeprowadza się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy
z przyczyn losowych w wyznaczonym dniu i godzinie nie zgłosili się.
8. Dokumentację związaną z konkursem przechowuje się w siedzibie Komisji Konkursowej do
końca roku szkolnego.
VI. Terminarz
1.Nadsyłanie zgłoszeń: do 25 maja 2016 r.
2. Konkurs odbędzie się 3 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym
Targu, pl. Krasińskiego 1. Szczegółowy program zostanie wysłany w e-mailu potwierdzajacym
przyjecie zgłoszenia szkoły.
3.Wręczenie nagród i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 9 czerwca 2016 roku w trakcie
konferencji naukowej poświęconej Konfederacji Tatrzańskiej w Miejskim Ośrodku Kultury
w Nowym Targu.
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