Wojewódzki konkurs historyczny
„100‐lecia odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

REGULAMIN
IV etapu konkursu w roku szkolnym 2019/20
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno‐Wychowawczych miasta
Ząbki.
2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa Mazowieckiego.
3. Konkurs rozgrywany będzie na płaszczyźnie wiedzy ogólnej podsumowanej debatami lub konkursami pytań w
poszczególnych szkołach celem wyłonienia zespołów i indywidualnych reprezentantów na część finałową
konkursu.
Finał to platforma wirtualna, gdzie w chmurze za pośrednictwem administratora w Wirtualnych Zeszytach
Historycznych umieszczone będą prace wykonane przez uczestników do prezentacji w ostatnim etapie konkursu,
4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
I‐ Szkoły podstawowe klasy 7‐8.
II‐ Szkoły ponadpodstawowe
Do konkursu przystępują minimum 3‐4 osobowe zespoły działające pod nadzorem nauczyciela prowadzącego.
Do części finałowej‐wirtualnej mogą przystąpić 3 zespoły lub osoby z jednej szkoły wybierając do prezentacji tylko
1 pracę o czasie trwania do 5min.
5. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonujemy na piśmie do organizatora, w zgłoszeniu dyrektor szkoły określa
liczbę uczestników.
6. Uczestnicy części wirtualne składają oświadczenia o zapoznaniu się z wyciągiem z przepisów ustawy z dn.
04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dziennik ustaw z 2016r. z późniejszymi zmianami).
Oświadczenia w imieniu uczestników konkursu mogą składać rodzice/ opiekunowie, a po porozumieniu z nimi
również nauczyciel prowadzący.
Po pierwszej części konkursu wyłonione zespoły przygotowują prezentacje na temat wybrany z wykazu, następnie
umieszczają ją w Wirtualnych Zeszytach Historycznych.
Praca konkursowa (w formacie pdf./ doc./ office365 lub office mix) powinna być oznaczona w sposób
umożliwiający jej identyfikacje oraz przepisanie do konkretnego zgłoszenia i przesłana do koordynatora‐
administratora strony projektu.
Procedury i materiały zgłoszeniowe będą dostępne na stronie Wirtualna‐Historia.pl
7. Terminy konkursu:
11.11.2019 ‐ rozpoczęcie konkursu
do 20.12.2019 ‐ zgłoszenia ze szkół do konkursu
I etap ‐ eliminacje wewnętrzne w formie debat i konkursów ‐ w okresie styczeń, luty, do 10‐ego marca
20.03.2020 ‐ zgłoszenia uczestników i wybranych tematów na finał
do 22.05.2020 ‐ przesyłanie prac na stronę Wirtualnych Zeszytów Historycznych
Przewidywany finał odbędzie się w dniu 04 czerwca 2020r. (czwartek) w Parku Kulturowym – Ossów, Wrota
Bitwy Warszawskiej 1920r.
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