Regulamin I Międzyszkolnego Konkursu
Mistrz Historii
„Polska Droga do Wolności”
w roku szkolnym 2018/19/
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Turobinie wraz
Samorząd Uczniowski zapraszają uczniów szkół naszej gminy do wzięcia
udziału w I edycji Międzyszkolnego Konkursu - Mistrz Historii. Konkurs
odbywa się w kategorii związanej z „Polską Drogą do Wolności”: wiedza
historyczna dotycząca polskich powstań narodowych i gminy Turobin.
ZASADY PODSTAWOWE
§1
1. Konkurs Mistrz Historii zorganizowany jest przez Zespół Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Turobinie.
2. I Edycja konkursu w roku szkolnym 2018/ 2019 nosi nazwę:
„Polska Droga do Wolności””.
3. Patronat nad konkursem sprawują:
a. Dyrektor ZSOiZ w Turobinie –p. Anna Derkacz
b. Samorząd Uczniowski ZSOiZ w Turobinie

1.
2.

3.
4.

§2
Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez
organizatora.
Konkurs organizowany jest jednocześnie
a) dla uczniów szkół podstawowych,
b) dla uczniów gimnazjów.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu gminy Turobin
Startują 3 osobowe drużyny –decyduje wspólny wynik.
§3

Cele konkursu:
a) kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego
pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii polskich
powstań narodowo - wyzwoleńczych także na terenie naszej gminy
b) odkrywanie prawdy o człowieku, chrześcijaninie, Europejczyku
i Polaku
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c) popularyzowanie wśród młodzieży tematyki historii powstań
narodowych i czynu wyzwoleńczego,
d) propagowanie wśród uczniów historii regionalnej,
.
§ 4.
Zakres i tematyka konkursu:
a) w roku szkolnym 2018/2019 tematyka konkursu obejmuje historię
polskich powstań narodowo-wyzwoleńczych w XIX wieku,
b) szczegółowy zakres tematyczny:
- powstanie listopadowe (przyczyny, przebieg i skutki, wybitne postacie)
- powstanie styczniowe (najważniejsze bitwy,
dowódcy, skutki)
-wojsko polskie w czasie I wojny światowej –Legiony Piłsudskiego,
armia generał Hallera.
- działalność AK i WIN w gminie Turobin w latach 1944-1952 roku

PRZEBIEG KONKURSU
§5
1. Uczniów wytypowanych do konkursu szkoły zgłaszają do dnia 28 lutego
2019 r., wysyłając zgłoszenie na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Turobinie ul. Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin tel./fax
(0-84) 683 33 36 lub przesyłając na adres mail: sekretariat@loturobin.pl
2. Konkurs polega na rozwiązaniu testu, zawierającego pytania otwarte
i zamknięte (teksty źródłowe, ikonograficzne i kartograficzne).
3. Konkurs odbędzie się 21 marca o w godzinach 8.30-9.15.
Ogłoszenie wyników około godziny 10.15
4. Laureaci konkursu , osoby wyróżnione w obu kategoriach oraz
nauczyciele opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie przez uczestników
konkursu postanowień niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym regulaminem,
dotyczące konkursu rozstrzygane są przez organizatora.
3. W załączeniu znajduję się oświadczenie uczestnika i karta zgłoszenia.
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Załącznik nr 1
………………………………..
imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany uczestnik I Międzyszkolnego Konkursu - Mistrz Historii.
oświadczam że:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadzeniem
konkursu w zakresie określonym regulaminem konkursu zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1182 z późn. zm.).
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na stronie
internetowej ZSOiZ w Turobinie i w prasie lokalnej.
…..……………………………………….
podpis uczestnika
…..………………………………………..
podpis rodzica/prawnego opiekuna
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Załącznik nr 2
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W I MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE - MISTRZ HISTORII
Imię i nazwisko ucznia ……..………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………
Nazwa i adres szkoły / tel. …………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
E – mail szkoły………………………………………………………………
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