Konkurs 1,2,3 – Polska! – konkurs na spot promujący wartości patriotyczne
dla wszystkich typów szkół organizowany jest w roku obchodów stulecia niepodległości
Polski
Patronat honorowy: Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Regulamin konkursu 1,2,3 – Polska! – konkurs na spot promujący wartości patriotyczne
– dla wszystkich typów szkół
Cele:
1. Kształtowanie postaw patriotycznych.
2. Uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
3. Pogłębianie znajomości historii Polski
4. Kształtowanie wrażliwości artystycznej.
5. Kształtowanie postaw szacunku dla dorobku kulturowego Polski.
6. Rozwijanie kreatywności uczniów.
Forma:
Konkurs jest dwuetapowy:
I – etap rejonowy: przeprowadzony do 15 października 2018 r.
II – etap wojewódzki: przeprowadzony do 30 października 2018 r. (rozstrzygnięcie
i wręczenie nagród1)
Kategorie:
I – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych
II – uczniowie klas gimnazjalnych i wszystkich klas liceów, techników, szkół
branżowych
Zasady udziału:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół.
2. Zgłoszenia uczestnika do konkursu dokonuje dyrektor szkoły (zał. nr 1) do właściwej
delegatury Kuratorium Oświaty, przesyłając kartę zgłoszenia wraz z pracą
konkursową do 30 września 2018 r.2
3. Etap rejonowy organizowany jest przez właściwą delegaturę Kuratorium Oświaty.
Miejsce i termin etapu rejonowego zostaną podane na stronie internetowej
www.kuratorium.katowice.pl w zakładce „Rok dla Niepodległej”.
4. Etap wojewódzki - finał organizowany jest przez Wydział Jakości Edukacji
Kuratorium Oświaty w Katowicach. Miejsce i termin finału zostaną podane na stronie
internetowej www.kuratorium.katowice.pl w zakładce „Rok dla Niepodległej”.
5. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostaną zwycięzcy eliminacji rejonowych
w każdej kategorii.
6. Przedmiotem konkursu jest 123-sekundowy spot promujący wartości, dzięki którym
możliwe stało się odzyskanie niepodległości i odbudowanie zjednoczonego państwa
pomimo 123 lat niewoli.
1
2

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia innego terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród
Decyduje data stempla pocztowego

7. Uwagi do realizacji:
- czas projekcji – 123 sekundy (± 10% czasu)
- spot wykonany w dowolnej formie zapisany na płycie DVD lub innym nośniku
danych,
- konwencja dowolna,
- spot jest pracą autorską jednego lub grupy uczniów (maksymalnie 5 uczniów),
- w opisie pracy należy podać autorów innych materiałów wykorzystanych do jego
przygotowania,
- komentarz powinien uwzględniać kontekst historyczny,
- praca nie może zawierać wyrazów obraźliwych i wulgaryzmów, nie może godzić
w czyjeś dobre imię.
Kryteria oceny prac:
1.
2.
3.
4.
5.

Zgodność z przedmiotem konkursu.
Oryginalność ujęcia tematu.
Czytelność przekazu i zgodność z ideą konkursu.
Poprawność merytoryczna.
Estetyka i poziom artystyczny pracy

Nagrody:
Zwycięzcy zostaną zaproszeni na wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego w Brukseli
oraz otrzymają nagrody rzeczowe.
Postanowienia końcowe:
1. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie
danych i wizerunku uczniów – w przypadku uzyskania tytułu laureata - na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie
w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu
o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu, tel. 32 606 30 14.
5. Laureaci konkursu zachowują prawo do wykorzystania informacji o niniejszym
Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym
zobowiązuje się poinformować uczestników.

