W 20 rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Mariance
imienia Gen. Józefa Hallera
zapraszamy do udziału w konkursie
Spacer z Generałem Józefem Hallerem
Impreza Gminy Mińsk Mazowiecki - Powiat Miński "Stolica Kultury Mazowsza" w 2021 r.
Polacy! Wejrzyjcie w siebie!
Dajcie przynajmniej ofiarną pracę dla Polski,
dla której ci, którym dziś cześć tu wyrażamy,
życie ofiarowali,
dając świadectwo, że Polska nie zginęła i zginąć
nie może!
Idźmy za ich przewodem!
Gen. Józef Haller podczas uroczystości
pogrzebowych
ks. Ignacego Skorupki i innych poległych w bitwie
pod Ossowem

REGULAMIN KONKURSU
1. Zasady ogólne:
Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Gen. Józefa Hallera
w Mariance pod honorowym patronatem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu
mińskiego.
2. Cele Konkursu
Celem Konkursu Spacer z Generałem Józefem Hallerem jest:
-pogłębienie

i

utrwalenie

wiedzy

historycznej

wśród

młodego

pokolenia

o Gen. Józefie Hallerze,
-krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych
pokoleń,
-poznanie historii lokalnej,
-uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego,
-ukazywanie młodzieży bohaterów narodowych jako pozytywnych wzorców do
naśladowania,
-promowanie wśród uczniów poszukiwania różnych źródeł informacji o dziejach
Polski oraz własnego regionu, miasta, powiatu,
-edukacja historyczna,
-rozwijanie umiejętności wykorzystywania TIK.
3.Organizator:
Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera w Mariance, tel. 25 758 07 63,
e-mail: sphaller@wp.pl
4. Zakres tematyczny Konkursu: związki Gen. Józefa Hallera z Ziemią Mińską.
5. Adresaci Konkursu: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.
6. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

7. Forma udziału uczniów w Konkursie:
-przygotowanie 3-4 min. filmu w formacie mp4 zgodnego z tematyką Konkursu przez
maksymalnie dwóch uczniów. Z jednej szkoły można przesłać pięć prac.
-film w formacie mp4 na płycie CD/DVD lub pendraive należy dostarczyć do szkoły
na adres: Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera w Mariance, Marianka 42
Do pracy powinno być dołączone zgłoszenie (zał. 1) i metryczka pracy konkursowej
(zał. 2).
8. Terminy:
-prace należy przesłać na adres Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Hallera
w Mariance do 26.04.2021 r.,
-rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 14 maja 2021 r. w trakcie uroczystych obchodów
rocznicy nadania imienia Gen. Józefa Hallera Szkole Podstawowej w Mariance.
9. Prawa autorskie do wykonanych przez uczniów prac:
-organizator nie odsyła prac uczniów przesłanych na Konkurs,
-nagrody/wyróżnienia należy odbierać osobiście w dniu finału,
-dane osobowe uczestników Konkursu i ich opiekunów są chronione zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych,
-zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników
i rodziców/opiekunów na wykorzystanie i publikację pracy, wizerunku i nazwiska
wyłącznie w celach popularyzacji konkursu i jego wyników,
-organizatorzy zastrzegają możliwość wykorzystania prac i ich publikacji w celach
naukowych, edukacyjnych, promocyjnych z zachowaniem praw autorskich.

10. Zasady oceniania prac konkursowych:
Prace oceniać będzie komisja w składzie:
-dr hab. prof. UMK w Toruniu Zbigniew Girzyński, poseł,
-mgr inż. Zbigniew Grzesiak, były burmistrz Mińska Mazowieckiego,
-mgr Leszek Celej – dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej,
-Antoni Janusz Piechoski -Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
-Jolanta Damasiewicz - Sekretarz Gminy Mińsk Mazowiecki.

Komisja konkursowa oceniać będzie:
-charakteryzację postaci Gen. Józefa Hallera,
-propozycję tematu,
-wykazanie się znajomością faktów historycznych związanych z Gen. Józefem
Hallerem,
-kreatywność.
Po dokonaniu oceny prac konkursowych, ustaleniu liczby punktów Komisja
sporządza listę nagrodzonych i wyróżnionych. Decyzje Komisji są ostateczne i nie
podlegają odwołaniu.
Komisja powiadamia mailem lub telefonicznie szkoły, których uczniowie zostali
zwycięzcami konkursu lub otrzymali wyróżnienie.
Na autorów najlepszych prac czekają bardzo atrakcyjne nagrody!

ZAŁĄCZNIK 1

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY I UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU
W KONKURSIE
SPACER Z GENERAŁEM JÓZEFEM HALLEREM
Nazwa i adres Szkoły
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Adres e-mailowy i numer telefonu szkoły
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko i adres e-mailowy nauczyciela/opiekuna uczniów
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
REPREZENTANCI SZKOŁY
Lp. Nazwisko i imię ucznia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podpis nauczyciela/opiekuna

Klasa

podpis Dyrektora Szkoły

ZAŁĄCZNIK 2
METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ
TYTUŁ PRACY
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

DANE UCZNIÓW
IMIĘ I NAZWISKO, KLASA, ADRES E-MAIL DO KORESPONDENCJI
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

DANE NAUCZYCIELA/OPIEKUNA
IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………….
ADRES E-MAIL DO KORESPONDENCJI……………………………………………….

DANE SZKOŁY
NAZWA I ADRES SZKOŁY
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NUMER TELEFONU ORAZ ADRES E-MAIL SZKOŁY
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych córki/syna dla celów konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101
z 2002 r., poz. 926 ze zm.). oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy,
nazwiska i wizerunku córki/syna w celu upowszechnienia rezultatów konkursu oraz
popularyzacji jego idei.

…………………………………………………………………………
Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

…………………………………………………………………………
Data i podpis nauczyciela/opiekuna

