REGULAMIN KONKURSUHISTORYCZNEGO
„DZIEWCZYNY NIEZŁOMNE”
1. Organizator: Zespół Szkół w Bukowsku, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej.
2. Cele konkursu:
* popularyzowanie wśród młodzieży postaci Żołnierzy Wyklętych: Danuty Siedzikównej,
Zofii Pelczarskiej, Lidii Lwow-Eberle, Heleny Motykównej,
* pogłębienie wiedzy z historii najnowszej narodu polskiego walczącego o wolność kraju.
3. Warunki uczestnictwa:
* konkurs skierowany jest do młodzieży klas 5-8 szkół podstawowych w gminie
* konkurs oparty jest na współzawodnictwie drużynowym,
* tematyka konkursu dotyczy wartości zawartych w konkursowym haśle,
* każda szkoła może zgłosić do konkursu 1 zespół składający się z 3 osób
* formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte.
4. Zgłoszenia:
* udział w konkursie należy zgłosić do dnia 4 lutego 2022 r. na adres: ZS Bukowsko,
zsbukowsko@op.pl.
* prosimy o potwierdzenie na adres zsbukowsko@op.pl adresu mailowego, na który zostanie
wysłany 2 marca 2022 roku link do testu.
5. Przebieg konkursu:
a) Konkurs zostanie przeprowadzony w formule online 2 marca 2022roku,w szkole, do
której uczęszczają uczniowie.
b) Na podany adres mailowy o godzinie 10.45 zostanie wysłany link, do testu, który będzie
aktywny do godz. 12.00. Czas od godz. 10.45 do 11.00 jest czasem na zalogowanie się
i przygotowanie.
c) Uczestnicy konkursu rozwiązują test samodzielnie (zespół przy jednym stanowisku
komputerowym) pod opieką nauczyciela – opiekuna.
d) Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 60 min. Początek godz. 11.00, zakończenie godz.
12.00.
e) Wypełniony test uczestnicy konkursu przesyłają do organizatora zsbukowsko@op.pl po
zakończeniu testu.
6. Ocena prac:
* prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

7. Wyniki konkursu:
* podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 6marca 2022 roku (Dom
Ludowy w Bukowsku).
8. Nagrody:
* drużynowo – dyplomy, nagrody rzeczowe.
9. Źródła wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych:
* materiały zostaną wysłane do szkół biorących udział w konkursie jako załącznik.
10. Uwagi dodatkowe:
* oświadczenie rodziców zostanie przesłane jako załącznik (należy wypełnić)
* organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu realizacji konkursu.
* w sprawach nieuregulowanych regulaminem konkursu ostateczną decyzję podejmuje
Przewodniczący Komisji Konkursowej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMYDO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorzy:
Zespół Szkół w Bukowsku
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej
Sponsorzy:
IPN w Rzeszowie

MBL Sanok

