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"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 2017 

 

 

ul. Morska 79 

81 – 222 Gdynia 

tel. (58)  621 – 68 – 91/92 

fax (58) 621 – 82 - 32  

e-mail: ckziu1@ckziu1.gdynia.pl 

CENTRUM KSZTAŁCENIA 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni 



 

I. Organizatorzy Konkursu: 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

ul.  Morska 79 

81-222 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 prezentacji multimedialnej poświęconej tematyce Żołnierzy Wyklętych. 

4. Zainspirowanie i zachęcenie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań                        

i podjęcie samodzielnych studiów nad historią. 

 

III. Opis zadania konkursowego: 

 

1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne przygotowanie prezentacji multimedialnej 

przedstawiającej tematykę Żołnierzy Wyklętych 

2. Prezentację  multimedialną należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint – wersja 

97/2003 lub nowsza, ale zapisana powinna być w wersji  97/2003 i zawierać minimum 12  

slajdów. Prace zapisane w innej wersji nie będą oceniane. 

3. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut; prace powyżej 10 min. nie będą podlegały 

ocenie. 

4. Praca nie powinna być statyczna, dobrze widziany podkład muzyczny, efekty animacyjne, 

nagrana narracja, krótkie teksty. Slajdy powinny być zsynchronizowane z muzyką                                 

i automatycznie  się przewijać. 

5. Praca powinna być opatrzona bibliografią. 

6. Ostatni slajd powinien zawierać: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, klasę, imię                           

i nazwisko opiekuna lub dyrektora szkoły, adres tel./fax i e-mail szkoły, telefon kontaktowy                   

do nauczyciela – opiekuna.     

7. Uczestnik przesyła 1 prezentację.   

8. Praca może być wykonana w zespołach dwuosobowych, większa liczba osób dyskwalifikuje 

pracę. 

 

IV. Ocena zadania konkursowego:  

 

1. Wszystkie prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. 

2. Pod uwagę będzie brana kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, poprawność 

merytoryczna i językowa. 

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

 

V. Nagrody: 

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

2. Uroczyste wręczenie nagród  nastąpi w  V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni w dniu   

28.02.2018 r.                                    

3. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody. 

 



 

 

VI. Zgłoszenia do Konkursu 

 
1. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać do dnia 22.01.2018 roku na formularzu 

zgłoszeniowym, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

w zamkniętej kopercie  opisanej w następujący sposób:  

 

                     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

ul. Morska 79 

81-222 Gdynia  

Konkurs na grafikę komputerową "Żołnierze Wolności" 

 

2. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć prezentację multimedialną w wersji 

elektronicznej (patrz pkt III). 

3. Organizator Konkursu nie wysyła potwierdzenia otrzymania nadesłanych zgłoszeń. 

4. Nadesłane prace oraz pozostałe elementy zgłoszenia nie będą odsyłane. 

5. Do dnia 19.02.2018 r. do szkół zostaną przesłane informacje o nagrodzonych pracach 

konkursowych oraz zaproszenia na uroczysty finał do V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, 

który odbędzie się 28.02.2018 r.                    

VII. Uczestnicy 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gdyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

wszystkich typów. Prezentację przygotowują uczniowie indywidualnie lub w zespołach dwu / 

trzyosobowych. 

2. Przesyłając pracę konkursową, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu. W przypadku uczestników, którzy 

nie ukończyli 18-tego roku życia, zgodę wyrażają ich opiekunowie prawni. Osobom 

wyrażającym zgodę przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich 

poprawienia, a także ewentualnego usunięcia. 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  

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

w niniejszym regulaminie. 

5. Konkurs ma charakter jawny. 

 

 

VIII. Prawa autorskie 

 
1. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 

Konkursu przez Uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji 

na umieszczenie pracy w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora Konkursu 

lub Partnerów Konkursu, wykonanie kopii nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich 

prezentację lub powielenie pracy w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych 

z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatorów.  

2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych 

i osobistych praw autorskich osób trzecich.  

 

 

IX. Osoba uprawniona do kontaktu z uczestnikami Konkursu 

 

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do pani Joanny Czarnowskiej                

(tel. 58 621-68-91 /92 wew.32) lub Elżbiety Komosińskiej (tel. 58 621-68-91/92 wew. 35) 

e-mail: zsmbiblioteka@gmail.com 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 opiekuna/telefon kontaktowy  

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

 

5.  Niniejszym oświadczam, że zgłaszam do udziału w  Konkursie „Żołnierze Wolności” 

organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
 
prezentację 

multimedialną pod tytułem:     

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

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

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.). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

na prezentację multimedialną "Żołnierze 

Wolności" 

 

……………………………….. 
(data i podpis uczestnika) 


