REGULAMIN
II MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
„Mój wzorzec patriotyzmu:
św. Brat Albert czy/i marszałek Piłsudski?
Jaki jest Twój pomysł na patriotyzm?”

II Międzypowiatowy Konkurs „Mój wzorzec patriotyzmu: św. Brat Albert i/czy marszałek
Piłsudski?” organizowany jest dla uczniów gimnazjów z powiatów: Miasto Siedlce,
siedleckiego, węgrowskiego, łukowskiego, sokołowskiego i łosickiego.
I. Cele konkursu
Celem konkursu jest :
- popularyzowanie postaw patriotyzmu wśród młodych ludzi,
- kształtowanie i rozwijanie szlachetnych postaw młodzieży,
- inspirowanie uczniów do działań na rzecz ojczyzny i społeczeństwa,
-poznawanie postaci historycznych, które wpłynęły na kształt naszej Ojczyzny.
II. Organizatorzy konkursu
Konkurs organizowany jest przez I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny w
Siedlcach i objęty jest patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Patronat honorowy nad
konkursem objęli Biskup Siedlecki, Prezydent Miasta Siedlce.
III. Zasady organizacyjne
1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez prawnych
opiekunów uczniów na przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu, w tym
publikowanie wyników na stronie internetowej szkoły I KLO w Siedlcach.
2. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania
zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich
danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń gimnazjum z wyżej wymienionych
powiatów, który przedstawi swoje wypracowanie, prezentację, komiks, fotoreportaż,
pracę plastyczną w dowolnej technice, ukazującą inspiracje do zachowań patriotycznych
oraz ich uzasadnienie.
3.1 Uczniowie zgłaszający swoje prace są zobowiązani do podania swoich danych
osobowych: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły (klasy) oraz stały kontakt do
opiekunów prawnych.
3.2 Informacje dotyczące zasad Konkursu, ram czasowych trwania, miejsca dostarczania
swoich prac, imiona i nazwiska jury, nazwiska laureatów będą dostępne na stronie
internetowej szkoły I KLO w Siedlcach.

3.3 Organizator powołuje jury Konkursu w składzie:
a) przewodniczący Dyrektor I KLO w Siedlcach ks. Jacek Świątek
b) Członkowie:
- Joanna Cymerman – nauczyciel historii I KLO
- Barbara Taras – nauczyciel języka polskiego I KLO
- Wojciech Miszczak – nauczyciel języka angielskiego I KLO
- Hanna Michalik - nauczyciel wiedzy o kulturze I KLO
3.4 Jury po zakończeniu przesyłania prac oceni i ogłosi nazwiska autorów najlepszych z nich
na stronie internetowej I KLO oraz przyzna następujące nagrody: miejsce: 1, 2 i 3 oraz
Nagroda Publiczności – cenne nagrody rzeczowe.
3.5 Każdy z uczestników otrzyma dyplom, a nauczyciel – opiekun – podziękowanie.
3.6 Nagrody zostaną wręczone podczas Dnia Otwartego organizowanego w I KLO w
Siedlcach dnia 23 kwietnia 2017r.
3.7 Nagroda Publiczności zostanie wyłoniona poprzez głosowanie w Internecie na
poszczególne prace, które zostaną umieszczone na stronie internetowej I KLO w
Siedlcach, www.klosiedlce.pl.
3.8 Organizator po rozstrzygnięciu Konkursu zorganizuje wystawę nagrodzonych prac.
IV Zasady zgłaszania zdjęć i filmów do konkursu
1. Zgłaszane zdjęcia mogą mieć formę papierową, jak również zapis cyfrowy przesłany na email szkoły I KLO w Siedlcach.
2. Filmy powinny być przesłane na płycie CD lub zamieszczone w serwisie Youtube i link do
nich przesłany na adres korespondencyjny I KLO w Siedlcach, ul. Bpa. Świrskiego 54 lub
drogą mailową na adres mailowy szkoły: sekretariat@klosiedlce.pl.
3. Format zdjęć kompresji jpg dowolny (max 10 zdjęć), zapis cyfrowy filmów (max 5 minut).
(Zastrzeżenie – zdjęcia i filmy zrobione telefonem komórkowym powinny być przesłane w
możliwie największym formacie oryginalnego pliku aparatu komórkowego).
4. Prace plastyczne powinny zostać dostarczone osobiście lub pocztą na adres I KLO
5. Termin nadsyłania prac mija 18.04.2017. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały
udziału w konkursie.

