Juliusz Kossak, Bitwa pod Ignacewem, przed rokiem 1893

REGULAMIN KONKURSU
na eseistyczną refleksję nt.
„Czy jako młody człowiek wziąłbym udział w powstaniu styczniowym?”
Organizatorzy
1. Towarzystwo Samorządowe w Koninie.
2. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
3. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Cele
1. Rozbudzanie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej uczniów, pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą i społecznością małej i wielkiej ojczyzny.
2. Rozwijanie wyobraźni historycznej i uzdolnień literackich wśród młodzieży.
3. Uwrażliwianie młodych ludzi na wartość tradycji narodowych, znaczenie pogłębionej refleksji
nad własnym życiem i piękno rodzimego języka.
4. Promowanie uzdolnionych uczniów i działalności dydaktycznej ich opiekunów.
Założenia programowe
1. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu
miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego oraz gmin mieszczących się w granicach byłego województwa konińskiego.

2. Zgłoszone prace – przy realizacji etyczno-filozoficznego aspektu tematu – powinny odnosić się
do historycznych realiów powstania styczniowego.
3. Wypowiedzi mogą mieć dowolną formę eseistyczną i nie powinny przekraczać objętości 5 stron
znormalizowanego maszynopisu.
Zasady organizacyjne
1. Uczestnicy rywalizują w dwóch kategoriach:
 uczniowie gimnazjów,
 uczniowie młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych.
2. Konkurs jest jednoetapowy.
3. Prace (wydruk w dwóch egzemplarzach oraz zapis na nośniku elektronicznym) należy przesyłać
do 15 maja 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
z dopiskiem: „Konkurs na esej”
tel. 63/242 23 32, e-mail: cdn@cdnkonin.pl
4. Każda wypowiedź powinna być podpisana godłem (pseudonimem). W oddzielnej (wewnętrznej) kopercie podpisanej tym samym godłem należy umieścić informacje o autorze: imię i nazwisko, szkoła, klasa, adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail.
5. Powołane przez organizatorów jury przyzna w obydwu kategoriach nagrody (i ewentualne wyróżnienia), uwzględniając następujące kryteria oceny:
 merytoryczna realizacja tematu wypowiedzi (w tym wiedza dotycząca powstania styczniowego oraz umiejętność „historycznego myślenia”),
 szczerość i oryginalność refleksji,
 atrakcyjność zastosowanej formy przekazu (walory artystyczne i estetyczne),
 poprawność językowa.
6. Komisja konkursowa przyzna laureatom nagrody rzeczowe. Wyróżnieni zostaną również nauczyciele-opiekunowie. Wszystkim autorom prac, którzy nie uzyskają nagród rzeczowych, przyznany zostanie imienny certyfikat dokumentujący ich udział w konkursie. Potwierdzenie sprawowania opieki nad uczniami otrzymają również nauczyciele.
7. Wybrane przez jury prace zostaną opublikowane.
8. Wyniki konkursu będą ogłoszone 9 czerwca 2013 r. na uroczystości poświęconej 150. rocznicy
powstania styczniowego, a ponadto zamieszczone zostaną na stronach internetowych organizatorów.
9. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest terminowe nadesłanie prac wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru w załączniku).
10. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
11. Wszystkie sprawy sporne nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzygają organizatorzy konkursu.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, wprowadzenie zmian lub odwołanie konkursu z przyczyn od nich niezależnych.
13. 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

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:
1) jestem rodzicem/opiekunem prawnym ………………………………………....………………...*;
(imię i nazwisko dziecka)

2) przedkładana praca stanowi moją/jego** własność intelektualną;
3) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego
dziecka** przesłanych wraz z pracą konkursową oraz bezpłatne wykorzystanie mojego/jego** wizerunku do celów związanych z moim/jego** udziałem w konkursie na eseistyczną refleksję nt. „Czy
jako młody człowiek wziąłbym udział w powstaniu styczniowym?” [zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)];
4) wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie (strony www organizatorów, ich czasopisma,
kroniki, materiały promujące, prasa etc.) bez ograniczeń w zakresie terminu i wielokrotności oraz
wszystkich pól eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
2000, nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami) przez organizatorów wypowiedzi nadesłanych na
konkurs na eseistyczną refleksję nt. „Czy jako młody człowiek wziąłbym udział w powstaniu styczniowym?”.

... ..….….............……….....…......…………………………….
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna lub uczestnika***)

* ten punkt nie dotyczy osób pełnoletnich
** niepotrzebne skreślić
*** podpis uczestnika w przypadku, gdy jest pełnoletni

