
Regulamin konkursu „Rodzinna historia” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie, 

ul. Wojciechowska 38, 20 – 704 Lublin. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII szkół 

podstawowych, klas III gimnazjów i uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.  

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny  

jury i sponsorów konkursu. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Każdy uczestnik ma prawo do zapoznania się z regulaminem konkursu 

i kryteriami oceny prac konkursowych. 

II. Jury 

6. Organizator powołuje 3-osobowe jury. 

7. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego. Przewodniczący kieruje 

pracami jury i odpowiada za zgodność oceny prac z ustalonymi kryteriami 

 i dokumentację pracy jury. W razie różnicy zdań wśród członków jury 

przewodniczącemu przysługuje głos decydujący. 

8. Jury ocenia prace konkursowe. Ocena dokonana przez jury jest 

ostateczna. 

 

III. Przebieg konkursu 

9. Zgłoszenie się do konkursu polega na przesłaniu do organizatora 

w terminie określonym  w harmonogramie konkursu pracy: 

- W kategorii szkół podstawowych prezentacji multimedialnej. 

Tematem prac mają być rodzinne historie opisujące prawdziwe zdarzenie  

z lat 1939 - 1989r., którego uczestnikiem lub obserwatorem był ktoś  

z rodziny lub znajomych opisującego. 

- W pozostałych kategoriach (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) 

pracy pisemnej (reportaż, wywiad rzeka, lub inna forma literacka) 

Tematem prac mają być rodzinne historie opisujące prawdziwe zdarzenie  

z lat 1939 - 1989 r., którego uczestnikiem lub obserwatorem był ktoś  

z rodziny lub znajomych opisującego.  



9. Inspiracją do przygotowania pracy niech będą stare zdjęcia bądź inne 

pamiątki rodzinne, które łączą się z konkretnymi wydarzeniami 

historycznymi z lat 1939, od wybuchu II wojny światowej, do 1989r. 

(wybory czerwcowe).  

10. Prace należy przesyłać w  formie elektronicznej (prace pisemne w 

formacie PDF – zdjęcia prosimy zamieścić w tekście pracy, a nie jako 

odrębne załączniki, prezentacje multimedialne w programie 

PowerPoint)  na adres rodzinnahistoria@gmail.com  oraz w formie 

wydruku – praca pisemna, (prezentacja na płycie CD lub DVD)  na 

adres organizatora w kopercie z dopiskiem „Rodzinna historia”. Autor 

powinien również podać swoje dane: adres do korespondencji i telefon 

kontaktowy, rok urodzenia oraz klasę, nazwę i adres szkoły, do której 

uczęszcza oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna pracy. 

11. W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Praca pisemna- 

objętość pracy nie powinna przekraczać 8 stron formatu A4 

wydrukowanych standardową czcionką 12-punktową przy pojedynczej 

interlinii, w edytorze tekstu Word.  W wyjątkowych przypadkach jury może 

dopuścić do konkursu pracę o nieznacznie większej objętości, jeśli uzna ją 

za wybitną pod względem merytorycznym lub literackim.  

12. W kategorii szkół podstawowych prezentacja multimedialna 

przygotowana w programie PowerPoint  – min. 10 slajdów. 

11. W konkursie nie mogą brać udziału drużyny. Ocenie będą podlegały 

wyłącznie prace indywidualne: jeden uczestnik – jedna praca. 

10. Spośród nadesłanych prac jury wybierze najlepsze.  

11. Prace uczniów  będą oceniane w trzech oddzielnych kategoriach: dla szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kryteria oceniania 

prac zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora w terminie 

określonym w harmonogramie konkursu. 

12. W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy prace. Jury może również 

przyznać wyróżnienia.  

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

organizatora w terminie określonym  w harmonogramie konkursu. 

14. O podziale nagród decyduje organizator konkursu w porozumieniu z jury 

i fundatorami nagród. 
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IV. Postanowienia końcowe 

15. Nadesłanie pracy i formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych na konkurs oznacza zgodę na 

wykorzystanie danych autora i opiekuna pracy w celach związanych 

z konkursem  oraz na jej nieodpłatną ewentualną publikację na stronie 

internetowej organizatora konkursu. 

16. Po zakończeniu konkursu wydruki prac mogą zostać odebrane przez ich 

autorów, z wyjątkiem prac nagrodzonych i wyróżnionych, do dnia 

określonego  w harmonogramie konkursu. Po tym terminie prace stają się 

własnością organizatora. 

17. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie decyzje 

podejmuje przewodniczący jury. 


