„Każdy z nas jest autorem przynajmniej jednej książki. To dzieje jego życia"
Arkady Fiedler

XVIII EDYCJA KONKURSU DLA UCZNIÓW
Z MIASTA ZGIERZA I GMINY ZGIERZ
MOJE MIASTO, MOJA RODZINA
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:

„MOJE MIASTO, MOJA RODZINA”,
który odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu pod patronatem
Towarzystwa Przyjaciół Zgierza.

Nowy termin konkursu: 29 maja 2019 r., godz. 9.00
Założenia konkursu:
Ideą konkursu jest promocja historii miasta Zgierza i gminy Zgierz oraz ich
mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu:
• historycznego - zabytki architektury, przedmioty codziennego użytku,
dokumenty, zdjęcia;
• muzycznego - nuty, teksty piosenek, instrumenty.

Cele konkursu:
• rozbudzenie u młodzieży zainteresowania miastem, gminą i najbliższą okolicą;
• pielęgnowanie tradycji własnej rodziny i pamięci o swoich przodkach;
• rozbudzenie

zamiłowania

do

samodzielnych

poszukiwań

pamiątek

przechowywanych w domowych archiwach;
• rozwijanie umiejętności autoprezentacji;
• wykorzystanie różnorodnych źródeł zdobywanych informacji, takich jak:
- rozmowy z przodkami,
- zapisane wspomnienia,
- pamiątki przechowywane w domach;
• wyciąganie wniosków na podstawie innych źródeł historycznych;
• kształcenie umiejętności poznawania odrębności kultury „małej ojczyzny
regionalnej", w której żyją rodziny autorów prezentacji.

Regulamin konkursu
1. Hasłem konkursu jest: „ Moja miasto, moja rodzina".
2. Tematyka konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudno ści
pozwala na wzięcie udziału w konkursie jak największej ilości uczniów.
3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół z terenu miasta Zgierza i gminy
Zgierz, odrębnie dla każdego szczebla nauczania:
• klasy IV – VI szkół podstawowych,
• klasy VII – VIII szkół podstawowych i kl. III gimnazjum.
4. Konkurs jest przeprowadzony w jednym etapie obejmującym do wyboru:
a) przygotowanie ustnej wypowiedzi dotyczącej prezentowanej pamiątki
rodzinnej (zdjęcia, przedmioty codziennego użytku, wytwory kultury itp.)
b) przygotowanie w formie graficznej: albumów, plansz, prezentacji
multimedialnych dotyczących:
- sylwetek przodków uczestnika;
- miejsc w Zgierzu lub jego najbliższej okolicy, z którymi uczestnik
jest szczególnie związany poprzez posiadane pamiątki;
- miejsca, z którego uczestnik pochodzi;
c) przygotowanie w formie twórczości wokalnej: piosenek, przyśpiewek lub
też innych utworów, które znane były przodkom uczestnika bądź
zaprezentowanie

oryginalnych

instrumentów

muzycznych

wykorzystywanych przez poprzednie pokolenia.
Dopuszcza się wykorzystanie materiałów pochodzących z Internetu jako
uzupełniających samodzielną pracę uczennicy / ucznia.

Zgłoszenia do konkursu są dokonywane na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu. Szkołę może reprezentować maksymalnie 4 uczniów.
W przypadku zgłoszenia się do konkursu więcej osób, w danej szkole przeprowadza
się eliminacje wewnętrzne w celu wyłonienia najlepszych prac, które zostaną zgłoszone do
etapu międzyszkolnego.
5. Wyboru prac dokonuje szkolne jury powołane przez dyrektora placówki.
6. Zgłoszenia należy składać najpóźniej 5 dni przed terminem konkursu.
7. Uczestnik konkursu jest zobowiązany osobiście zaprezentować wyniki własnych
poszukiwań przed konkursowym jury.
8. Każdy uczestnik musi posiadać zgodę opiekuna prawnego – załącznik nr 2.
Wszyscy uczestnicy konkursu mogą oglądać również prezentacje pozostałych osób.
8. Prace ocenia jury powołane przez organizatora konkursu.
9. Prace

konkursowe

będą

zwracane

uczestnikom

konkursu

bezpośrednio

po jego zakończeniu.
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo sporządzenia kopii prac
konkursowych. Prace zatrzymane w tym celu zostaną zwrócone uczestnikom
konkursu niezwłocznie

po

sporządzeniu

kopii,

które

będą

przekazane

do Muzeum Miasta Zgierza.
11. Muzeum

Miasta

Zgierza

przysługuje prawo

późniejszego

przetwarzania

i nieodpłatnego wykorzystywania we własnych publikacjach i wydawnictwach
kopii posiadanych prac konkursowych, z zachowaniem praw przysługujących
autorom (podanie źródła pracy).
12. Wszystkie nagrodzone prace graficzne spełniające wymogi techniczne zostaną
umieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany lub uzupełnienia niniejszego
regulaminu w trakcie trwania konkursu, najpóźniej na 5 dni przed terminem jego
rozstrzygnięcia.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie Szkoły
Podstawowej nr 10 w Zgierzu (42) 716-47-09, e-mail: sp10@miasto.zgierz.pl

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 10 w Zgierzu,
p. Dominik Kaźmierski, p. Paulina Janiszewska (opiekunowie Samorządu Uczniowskiego).
Patronat : Towarzystwo Przyjaciół Zgierza.
Sponsorzy: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu,
Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, Urząd Gminy Zgierz, Muzeum Miasta Zgierza.
Konkurs dofinansowany z budżetu Gminy Miasto Zgierz.

Załącznik nr 1do regulaminu konkursu „Moje Miasto, Moja Rodzina”

Karta zgłoszenia do XVIII edycji konkursu

„MOJE MIASTO, MOJA RODZINA”
Imię i nazwisko uczestnika: ......................... …………
Klasa: ........................ Imię i nazwisko opiekuna:…………………………..
Dane szkoły:
- nazwa…………………………………………………..
- adres:.......... ……………………………………………
- telefon: ....... …………………………………………..
Temat pracy:

Forma pracy:
□ graficzna
□ muzyczna
□ instrument muzyczny
Poniższym podpisem oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem Międzyszkolnego
Konkursu „Moje miasto, moja rodzina" i w pełni go akceptuję:
Data

i

czytelny

podpis

nauczyciela,

który

przygotowuje

…………………………………………………………………

ucznia

do

konkursu

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „Moje Miasto, Moja Rodzina”

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……...........................

ucznia

klasy

…..........

szkoły……………………………….

..................................................................... w XVIII edycji międzyszkolnego konkursu
„Moje miasto, moja rodzina” organizowanego pod Patronatem Towarzystwa Przyjaciół
Zgierza przez Szkołę Podstawową nr 10 w Zgierzu
........................... ........................................................................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
(imię , nazwisko) ….......…..................….................... ucznia klasy ….....
do celów realizacji

międzyszkolnego konkursu

„Moje miasto, moja rodzina”'

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 w Zgierzu, w tym możliwość
opublikowania jego imienia i nazwiska oraz zdjęć z przeprowadzonego konkursu:
- na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu*;
- na stronie internetowej Muzeum Miasta Zgierza*;
- w materiałach oraz na facebooku Towarzystwa Przyjaciół Zgierza*;
- w materiałach i na stronach internetowych Gminy Miasto Zgierz oraz Gminy Zgierz*.
niepotrzebne skreślić*

........... ..................................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

