Regulamin konkursu historycznego na esej lub rozprawkę
pt. Transformacja ustrojowa na podstawie filmu „Wałęsa człowiek
nadziei”

I. Organizator.
Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach.
II. Cel konkursu.
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o najnowszej historii Polski .
III. Warunki uczestnictwa w konkursie.
1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas gimnazjalnych szkół
podstawowych oraz uczniowie klas VII szkoły podstawowej ( maksymalnie 2
osoby z danej szkoły).
2. Autorem pracy może być wyłącznie jeden uczeń ( prace zbiorowe nie będą
oceniane).
3. Esej należy przesłać pocztą na adres: Liceum Ogólnokształcące im.
Noblistów Polskich , ul. Skalna 1, 44 – 280 Rydułtowy.
4. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków opisanych
w niniejszym regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych autora pracy dla potrzeb konkursowych, o ile takie dane będą
ujawniane w trakcie konkursu i w związku z jego przebiegiem ( zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. – tekst jednolity
Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm. )
5. Maksymalna objętość pracy powinna wynosić 4 strony A4. Tekst napisany
czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5.
6. Przesłana praca musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy:
- imię i nazwisko autora pracy
- klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor
- telefon kontaktowy autora

IV. Kryteria oceny pracy.
1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceniając prace będzie
brała pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność z tematyką konkursu
- interesujące spojrzenie autora na tematykę konkursu
- logiczna i jasna struktura tekstu
- styl i język pracy
2. Autorom trzech najlepszych prac Komisja przyzna nagrody.
3. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej
Liceum, a osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez organizatora
telefonicznie.
V. Harmonogram konkursu.
a.) termin nadsyłania zgłoszeń 10 listopada 2017 r.
( na adres lo1rydultowy@poczta.onet.pl. )
b.) termin nadsyłania prac : 30 listopada 2017 r.
c.) ogłoszenie wyników : 12 grudnia 2017 r.
d.) uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27 marca 2018r.

Zgłoszenie udziału w Konkursie Historycznym

Transformacja ustrojowa na podstawie filmu „Wałęsa człowiek nadziei”

Niniejszym zgłaszam swój udział w Konkursie Historycznym organizowanym przez
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

……………………………………………………..
Nazwisko i imię (wpis czytelny, drukowanymi literami)

………………………………………………
Klasa

………………………………………………
Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego

………………………………………………
Nazwa szkoły

………………………………………………
Adres szkoły

………………………………………………
e-mail szkoły

………………………………………………
nr telefonu

……………………………………………………………………………………….
Miejscowość, data, podpis

