„Nie dla zapominania żyjemy, ale dla pamiętania.” Julia Hartwig
Zapraszamy

uczniów

warszawskich

szkół

podstawowych

do

udziału

w XI Warszawskim Konkursie Historyczno - Literackim pt. „II wojna światowa
i Powstanie Warszawskie w dziejach mojej rodziny i przyjaciół.”

REGULAMIN KONKURSU
Postanowienia ogólne:
1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami
Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie oraz Oddział Miłośników
Bródna Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
2. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu m.st. Warszawy.

Cele konkursu:


uczczenie 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej,



uczczenie 76. rocznicy Powstania Warszawskiego,
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upowszechnianie

i

przybliżanie

wiedzy

o

wydarzeniach

związanych

z przebiegiem II wojny światowej i Powstania Warszawskiego,


kształtowanie postaw szacunku wobec dziejów,



rozbudzanie poczucia przynależności do narodowej przeszłości i więzi
z dokonaniami przodków,



kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,



integracja międzypokoleniowa,



kształtowanie postaw szacunku wobec własnej rodziny i jej historii,



uświadamianie uczestnictwa własnej rodziny w procesie dziejowym, przynależności do regionu i jego historii.

Zasady konkursu:
1. Termin rozpoczęcia konkursu: 16 grudnia 2019 r. Ostateczny termin
oddawania prac: 24 kwietnia 2020 r.
2. Praca konkursowa powinna zawierać literacki opis (w formie opowiadania,
pamiętnika, listów, wywiadu, wspomnień, itp.) dziejów członka rodziny lub osoby
bliskiej rodzinie uczestnika konkursu, związanych z przeżyciami w czasie II wojny
światowej
wspomnień

i

Powstania

Warszawskiego.

podopiecznych

Domu

Dopuszczalne

Wsparcia

dla

jest

Weteranów

opracowanie
Powstania

Warszawskiego przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie. Uczestnicy proszeni są
o załączenie wersji elektronicznej

pracy zapisanej na płycie CD lub innym

nośniku..
3. Praca może być wzbogacona graficznym wizerunkiem opisywanych wydarzeń.
Nie wolno wklejać do pracy zdjęć i rysunków wyciętych z książek lub innych
publikacji. Można jedynie uzupełnić pracę własnoręcznie zrobionym zdjęciem,
kopią rysunku lub zdjęcia.
4. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych.
Dopuszczalna jest pomoc członków rodzin uczestników konkursu.
5.Każda szkoła ma prawo wystawić maksymalnie pięć prac. Oznacza to
konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji w każdej ze szkół,
biorących udział w konkursie.
6. Prace należy przesyłać na adres szkoły:
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Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego,
ul. Balkonowa 4, 03 - 329 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs historyczno
– literacki „ II wojna światowa i Powstanie Warszawskie w dziejach mojej rodziny
i przyjaciół.”
Można również dostarczyć prace osobiście do sekretariatu szkoły w godz.
8.00 – 16.00.
7. Każda praca musi być zaopatrzona w dane osobowe wg poniższego wzoru:
- imię i nazwisko autora lub autorów (w przypadku prac „rodzinnych” prosimy
o podanie stopnia pokrewieństwa)
- klasa, do której uczęszcza uczestnik konkursu
- imię i nazwisko osoby przygotowującej uczniów do konkursu
- nazwa i adres szkoły
- telefon lub email kontaktowy nauczyciela zgłaszającego uczestników
- imiona i nazwiska żyjących osób, które podzieliły się wspomnieniami
z uczestnikiem konkursu
- zgoda na publikację oraz zgoda na udział w konkursie (załącznik nr 1)

Wszystkie wymagane informacje powinny być przytwierdzone na stałe do pracy.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Prace nadesłane na konkurs
przechodzą na własność organizatorów konkursu.
9. O wynikach konkursu szkoły zostaną poinformowane do 15 maja 2019 r.
(informacja na stronie internetowej SP 42 www.sp42.waw.pl w zakładce
KONKURSY)
10. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają:


Katarzyna Spoczyńska – Król tel. 500 782 038 kingmont@wp.pl



Małgorzata Zarzycka 0 22 811 58 43

Załącznik nr 1
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