
 

 

 

 

 

KONKURS NA ALBUM 

 

O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH 
 

/w ramach projektu "Młodzi Gdynianie Żołnierzom Wyklętym"/ 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 

 
 

 

 

 

 

"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, 

którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do 

samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa 

polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji     

i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... " 

 
Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  
(Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160) 

 
 
 

 

Gdynia, październik 2016 
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I. Organizator Konkursu: 

 

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych  

Aleja Zwycięstwa 194 

81-540 Gdynia 

 

 

II.    Cele Konkursu: 

 

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

2. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej oraz kształtowanie 

postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności 

oddziałów II Konspiracji w latach 1944-1963. 

3. Wykonanie albumu poświęconego wybranej postaci spośród Żołnierzy Wyklętych 

4. Zainspirowanie i zachęcenie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i podjęcie 

samodzielnych studiów nad historią. 

 

III. Opis zadania konkursowego 

 

1. Przedmiotem zadania konkursowego jest samodzielne opracowanie albumu w dowolnej 

technice przedstawiającego sylwetkę i działalność wybranego żołnierza wyklętego w 

oparciu o dostępną bibliografię, wzbogaconą zdjęciami lub pracami plastycznymi. 

2. Album powinien być wykonany na maksymalnie 20 ponumerowanych kartkach A4. 

3. Ostatnią kartkę w albumie powinna stanowić bibliografia, którą posiłkowano się w jego 

przygotowaniu. 

 

IV. Ocena zadania konkursowego:  
 

1. Albumy będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. 

2. Do Komisji Konkursowej  będą zaproszeni:  nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie. 

3. Ocena albumów zgłoszonych do konkursu zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria:  

 zgodność pracy z tematem Konkursu,  

 zawartość merytoryczna 

 estetyka pracy i pomysł na pracę 

 własnoręczne zilustrowanie wykonanymi zdjęciami lub pracami plastycznymi 

 czytelność, przejrzystość, zwięzłość i spójność 

 bibliografia i źródła 

 

4. Za zwycięską pracę organizator Konkursu uzna tę, która w ocenie Komisji otrzyma największą 

liczbę punktów. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 do dnia 10 lutego 2017 r. do szkół zostaną przesłane zaproszenia na uroczysty finał w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni, który odbędzie się 24 lutego 2017 roku.   

   Lista osób nagrodzonych w konkursie pojawi się na stronie internetowej organizatora 

http://www.lo2gdynia.pl/  8 lutego 2017 roku.              
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V. Nagrody 

 

1. Przyznaje się nagrody za miejsce I, II , III. 

2. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni w dniu 

24 lutego 2017 roku.                                

VI. Zgłoszenia do konkursu 

 

1. Wykonany album oraz formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1) należy dostarczyć do dnia 1 lutego 

2017 r. na adres: 

      Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych,  

  ul. Aleja Zwycięstwa 194 

  81-540 Gdynia 

VII. Zasady uczestnictwa: 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte          

w niniejszym regulaminie.  

2. Udział w konkursie jest nieodpłatny.  

3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich. Prezentowane w nich treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez 

prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania prac do pokazów konkursowych i ich 

publicznej prezentacji w celach promocji. 

5. Uczestnik  konkursu dodatkowo zapewnia, że elementy graficzne użyte w albumie nie 

spowodują roszczeń finansowych w stosunku do Organizatora. 

6. Konkurs ma charakter jawny. 

7. Opiekunowie prawni młodzieży niepełnoletniej biorącej udział w konkursie i jego pełnoletni 

uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz 

upowszechnianie wizerunku przez organizatorów konkursu w celu jego przeprowadzenia          

i promocji. 

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z uczestnikami Konkursu 

 

Monika Smolińska tel. 606291156,  

e-mail: zsaegdynia@poczta.onet.pl  

 
 

 

 

 

 

 

mailto:zsaegdynia@poczta.onet.pl
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Formularz zgłoszeniowy 
 

 

 

 Dane i oświadczenia Uczestnika  (wypełnia Uczestnik): 

 

 
1. Imię i nazwisko Uczestnika: 

..................................………………………………………………………………….... 

 

2. Nazwa szkoły, klasa:  

     …………………………………………………………………………………............... 

 

3.  Adres szkoły:      

……………........……………………………………………………………………...... 

telefon: 

………………………………………………………………………………………… 

e-mail: 

……………………………………………………………………………………….... 

 

4. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna/telefon kontaktowy  

       ......................................................................................................................................... 

 

5. Niniejszym oświadczam, że zgłaszam album do udziału w  Konkursie o Żołnierzach 

Wyklętych organizowanym przez Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 

w Gdyni. 

 

6. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

warunki bez zastrzeżeń. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

……………………………………………                       

(data i podpis Uczestnika) 

 

 
 


