W roku setnej rocznicy bohaterskiego zrywu Orląt Lwowskich
serdecznie zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie
„Pamięci Orląt Lwowskich”

REGULAMIN IV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

„Pamięci Orląt Lwowskich”
I

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi

II

PATRONAT NAD KONKURSEM SPRAWUJĄ:

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Łódź

III

ADRESAT KONKURSU

Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych w Łodzi

IV

CELE KONKURSU

- przypomnienie wydarzeń związanych z historią Orląt Lwowskich
- kształtowanie postawy szacunku i przywiązania do własnego państwa
- dostarczanie wzorów osobowych z przeszłości
- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
- rozwijanie wiedzy historycznej za pomocą różnych technik malarskich

SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW

V

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa.
Komisję powołuje organizator konkursu. Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna.
Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu na stronie Organizatora.

VI

STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs przeprowadzony zostanie w DWÓCH KATEGORIACH:
a) PLASTYCZNEJ – pocztówka „Orlęta Lwowskie”

Pocztówka może być wykonana dowolną techniką w wymiarze A5 (148×210 mm),
A6 (148×105 mm). Prace powinny być odpowiednio podpisane na odwrocie: imię i nazwisko
uczestnika, pełna nazwa szkoły, klasa, adres szkoły, nazwisko nauczyciela – opiekuna
(e-mail i telefon).
b) FILMOWEJ – nagranie filmu „Orlęta Lwowskie”
c) do 3 minut
Praca może powstać w dowolnej technice (np. rejestracja wideo, animacja) oraz
z wykorzystaniem dowolnego urządzenia np. telefonu komórkowego, tabletu, aparatu
fotograficznego, kamery, komputera, laptopa itp. Przygotowaną pracę należy przesyłać
na nośniku elektronicznym. Film powinien być w rozdzielczości HD (1280×720) i zapisany
w jednym z formatów plików wideo: avi, mp4.
Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne, prace zbiorowe nie będą
oceniane. Uczniowie mogą brać udział tylko w jednej bądź w dwóch kategoriach konkursu.

VII

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja będzie oceniać wartość merytoryczną powstałych prac, zgodność z tematem,
estetykę wykonania i oryginalność.

VIII

TERMINARZ KONKURSU

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać w zamkniętym opakowaniu na adres
organizatora konkursu: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich, ul. Wiosenna 1,
93-535 Łódź.

Na opakowaniu należy umieścić nazwę konkursu oraz nazwę

i adres szkoły,

z której pochodzi praca.
Prace należy dostarczyć do piątku 9 listopada 2018 roku.

IX

NAGRODY

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie
konkursu, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 7 im Orląt Lwowskich
w czwartek 22 listopada 2018 roku podczas Święta Patrona Szkoły.

X

UWAGI KOŃCOWE

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów
organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.
Organizator

zastrzega sobie prawo

wykorzystania prac do

celów promocyjnych

i dydaktycznych.
W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

Informacji na temat konkursu udziela koordynator:
Anna Piątkowska – korbecka@tlen.pl

XI

tel. 606 783 066
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