
1 

 

REGULAMIN 

 GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„Na kartach historii…” 

GMINA HALINÓW  

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniem do Ojczyzny, obyczajów i kultury narodowej, szacunkiem 

dla ludzi, którzy je tworzyli. Miłość do regionu to doskonała droga do nauczania 

miłości Ojczyzny. Edukacja regionalna, poznawanie historii Ojczyzny lokalnej  ma 

znaczący wpływ na wszechstronny rozwój w sferze umysłowej oraz społecznej. 

Nabyta wiedza, umiejętność, doświadczenie w trakcie realizacji konkursu pozwolą stworzyć 

podstawy do dalszego rozwoju młodego człowieka, który w przyszłości będzie aktywnie uczestniczył 

w życiu społecznym. 

 

 

 CELE KONKURSU   

    

     Celem konkursu jest: 

 

• zachowanie pamięci i popularyzowanie wśród młodego pokolenia wiedzy o ludziach 

tworzących historię gminy Halinów 

• rozwijanie zainteresowań związanych z historią regionalną 

• krzewienie postaw patriotycznych 

• kształtowanie szacunku wobec historii regionu i jednostek, które tę historię tworzyły 

• propagowanie idei działań zespołowych 

• kształtowanie umiejętności zdobywania różnych źródeł wiedzy i ich interpretacji. 

• rozwijanie kreatywności 

 

 

 ORGANIZATOR 

 

    Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Halinowie. 

 

 

 UCZESTNICY 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów kl. 4 - 8 szkół podstawowych w gminie Halinów. 

 

 

IV.PRZEDMIOT KONKURSU  

 

W konkursie oceniane będą PROJEKTY. Projekt może mieć formę np.  

 

- audycji radiowej ( do 10 minut), 

- słuchowiska ( do 10 minut),  

- prezentacji multimedialnej,  

- filmu ( do 15 minut),  

- nagranej scenki teatralnej ( do 15 minut), 

 

- pracy pisemnej (minimalnie 2000 znaków bez spacji, maksymalnie 8000 znaków bez spacji), 
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- utworu literackiego,  

- lapbooka  

- pracy plastycznej 

- gry edukacyjnej, 

albo kilka tych form jednocześnie.  

 

 

V. ZASADY KONKURSU 

 

• Do 13 maja 2022 r. czekamy na KARTY ZGŁOSZEŃ do konkursu ( załącznik nr 1) oraz na 

zgody rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 2). Wypełnione druki należy wysłać 

drogą mailową na adres szkolahalinow@halinow.pl 

•  Regulamin konkursu i karty zgłoszeń dostępne są również  na stronie internetowej ZSP 

Halinów  

www.zs-halinow.edu.pl  w zakładce Konkursy. 

• Projekty powinny być realizowane zespołowo ( 2 osoby w zespole). 

• Szkoła może zgłosić maksymalnie 4 zespoły. 

• Jeżeli projekt będzie miał wyłącznie formę pozatekstową do pracy powinien być dołączony 

pisemny komentarz. 

• Prace pisemne należy przekazać w wersji papierowej i elektronicznej, prace multimedialne 

oraz scenki teatralne w wersji elektronicznej ( nagrane na płycie lub pendrivie),  prace 

plastyczne oraz gry przesłać lub dostarczyć na adres Organizatora. 

• Termin dostarczania prac do organizatora: 1 czerwca 2022r. (liczy się data wpływu do 

placówki). 

• Podpisane prace należy dostarczyć na adres:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie 

ul. Okuniewska 115 , 

05-074 Halinów 

z dopiskiem 

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY 

„Na kartach historii…” 

 

• Kontakt z Organizatorem drogą mailową: szkolahalinow@halinow.pl 

   

 VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

• Organizatorzy powołają komisję ekspertów, która przyzna nagrody i wyróżnienia. 

• W ocenie projektu komisja będzie brała pod uwagę zawartość merytoryczną, poprawność 

językową, kreatywność oraz estetykę wykonania pracy. 

• Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSP w Halinowie w dniu 6 

czerwca 2022r. 

• Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania. 

 

          VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

• Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i z 

wyrażeniem zgody na opublikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z 

ogłoszeniem wyników ( zgoda w załączniku nr 2). Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników 

konkursu. 

http://www.zs-halinow.edu.pl/

