Juliusz Kossak, Bitwa pod Ignacewem, przed rokiem 1893

REGULAMIN
konkursu dla nauczycieli
„Wielka historia w mojej małej ojczyźnie.
Szkolna recepcja zrywu powstańczego roku 1863 na ziemi konińskiej”
Założenia konkursowe
1. Scenariusz powinien być związany z realiami i przebiegiem powstania styczniowego na terenie
ziemi konińskiej. Dotyczyć może różnorodnych działań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych – np. jednostki lekcyjnej bądź cyklu lekcji, projektu edukacyjnego, zajęć pozalekcyjnych, konkursu, uroczystości, wycieczki albo innej (dowolnej) formy zaproponowanej
uczniom (zrealizowanej bądź zaplanowanej).
2. Jury przy ocenie będzie zwracało uwagę na związek scenariuszy z regionalnym wymiarem historycznej prawdy o powstaniu styczniowym (ograniczonym do obszaru Wielkopolski Wschodniej), ich jakość merytoryczną i atrakcyjność metodyczną, oryginalność i innowacyjność pomysłów dydaktycznych i wychowawczych.
3. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy nauczyciele z Konina, powiatu konińskiego,
kolskiego, słupeckiego i tureckiego oraz gmin mieszczących się w granicach byłego województwa konińskiego.
4. Prace konkursowe (zarówno w formie wydruku, jak i na nośniku elektronicznym) należy przesyłać do 30 kwietnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Centrum

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin – z dopiskiem: Konkurs
„Wielka historia w mojej małej ojczyźnie”. Do pracy powinny być dołączone (według wzoru w
załączniku):
a) pisemne oświadczenie, że scenariusz stanowi autorskie dzieło intelektualne,
b) pisemna zgoda autora na wykorzystywanie danych osobowych w celach związanych z
konkursem oraz na rozpowszechnianie pracy przez organizatorów konkursu,
c) następujące informacje: imię i nazwisko autora, numer telefonu, e-mail oraz nazwa placówki, w której jest zatrudniony.
5. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronach internetowych organizatorów do 15 maja
br., a ponadto ogłoszone będą 9 czerwca 2013 r. na uroczystości poświęconej 150. rocznicy powstania styczniowego.
6. Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia, natomiast wszyscy autorzy scenariuszy otrzymają certyfikaty uczestnictwa.
7. Wybrane przez jury prace zostaną opublikowane.
8. Nauczyciele pracujący w instytucjach organizujących konkurs oraz członkowie ich rodzin nie
mogą brać w nim udziału.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie wszelkich kwestii w regulaminie nieujętych należy do organizatorów przedsięwzięcia.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, wprowadzenie zmian lub odwołanie konkursu z przyczyn od nich niezależnych.
11. Dodatkowych i szczegółowych informacji związanych z konkursem udziela konsultant Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Zbigniew Budny, zbigniewbudny@cdnkonin.pl, tel.
63 242 23 32 wew. 220.

Załącznik

imię i nazwisko autora............................................................................................................................
numer telefonu kontaktowego................................................................................................................
e-mail......................................................................................................................................................
nazwa i adres placówki, w której autor jest zatrudniony........................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że składana przeze mnie praca stanowi moją własność intelektualną i zgadzam się
na wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z konkursem oraz na rozpowszechnianie pracy przez organizatorów konkursu.

.............................................................................
data, czytelny podpis autora pracy konkursowej

