„100 ROCZNICA III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO.
KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH”

REGULAMIN

Wprowadzenie
„100 rocznica Powstania Śląskiego. Konkurs dla Uczniów Szkół Średnich” to regionalny konkurs
przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu
jest sprawdzenie i upowszechnienie wiedzy o Powstaniach Śląskich, ze szczególnym
uwzględnieniem III Powstania Śląskiego w 100 rocznicę jego wybuchu. Konkurs ma charakter
interdyscyplinarny, obejmuje wiedzę z zakresu historii, literatury i sztuki.
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Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.

•

Prawa i Obowiązki Organizatora

1. Organizatorem konkursu jest Panteon Górnośląski z siedzibą w Katowicach przy ul.
Plebiscytowej 49a, 40-041 Katowice.
Korespondencję należy wysyłać na powyższy adres.
e-mail: promocja@panteon-gornoslaski.pl
Informacje dotyczące niniejszego konkursu można znaleźć na stronie internetowej:
www.panteon-gornoslaski.pl
2. Do zadań organizatora należy:
− Powołanie komitetu konkursu
− Zapewnienie obsługi technicznej i administracyjnej oraz środków na jego
realizację
− Prowadzenie dokumentacji konkursu
− Prowadzenie promocji konkursu

3. Organizator ma prawo do:
− Reprezentowania konkursu na zewnątrz
− Współpracy z partnerami zewnętrznymi
− Rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących
konkursu i jego warunków
•

Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie regionu śląskiego (województwo
śląskie, województwo opolskie, zachodnia część województwa małopolskiego).
2. Do konkursu uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.
3. Przyjęcie do konkursu odbywa się na podstawie zgłoszenia uczniów przez ich szkołę
(lub opiekuna ucznia) za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej konkursu. Formularz należy wysłać pod adres: promocja@panteongornoslaski.pl najpóźniej do dnia 31 marca 2021.
4. Uczniowie, którzy nie ukończyli 16 roku życia przystępują do konkursu za zgodą
rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

•

Organizacja konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
2. Etap I polega na napisaniu pracy pisemnej (eseju popularnonaukowego) na jeden z
proponowanych przez Organizatora tematów. Lista tematów znajduje się w załączniku
do niniejszego Regulaminu Konkursu.
Pracę (w wersji papierowej i elektronicznej) należy wysyłać na adres Organizatora do
30 kwietnia 2021r. Decyduje data dotarcia pracy do Organizatora.
3. Do II etapu konkursu zostaną zakwalifikowani zostaną autorzy 20 najlepszych prac.
Ocena prac zostanie dokonana przez komitet konkursu w oparciu o następujące
kryteria:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Zgodność pracy z faktami historycznymi i wybranym tematem
Odniesienie się w pracy do bibliografii
Objętość pracy zgodna z podanymi kryteriami
Twórcze i interesujące ujęcie tematu
Dodatkowym atutem będzie użycie materiału ikonograficznego
Prace niesamodzielne lub naruszające prawa własności intelektualnej zostaną
zdyskwalifikowane

4. Etap II ma charakter prezentacji ustnej na podany przez Organizatora temat, wskazany
w załączniku do Regulaminu Konkursu.

•

Komitet konkursu
1. Organizator powołuje komitet do przeprowadzenia części pisemnej i ustnej.
2. Komitet obowiązuje zasada rzetelności i bezstronności.
3. Komitet będzie promować prace twórcze i oryginalne.
4. Komitet zastrzega sobie prawo nieprzyznania I nagrody.
5. Od decyzji komitetu nie ma odwołania.

•

Nagrody

1. Dla laureata I miejsca w finale konkursu przewidziana jest nagroda w wysokości 3000
złotych oraz nagrody rzeczowe.
2. Dla laureata II miejsca w finale konkursu przewidziana jest nagroda w wysokości 2000
złotych oraz nagrody rzeczowe.
3. Dla laureata III miejsca w finale konkursu przewidziana jest nagroda w wysokości 1000
złotych oraz nagrody rzeczowe.
4. Dla opiekuna merytorycznego każdego z laureatów przewidziana jest nagroda
pieniężna w wysokości 500 zł.i

5. Pozostali finaliści konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w ciągu dwóch tygodni od daty rozstrzygnięcia
konkursu na podany numer konta bankowego ucznia bądź rodzica (lub opiekuna
prawnego).
7. Wszystkie podane w Regulaminie kwoty są kwotami brutto.
8. W przypadku wygranej uczeń bądź rodzic (lub opiekun prawny) oraz jego opiekun
merytoryczny przed wypłatą nagrody są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia do
celów podatkowych na otrzymanym przez Organizatora formularzu.
9. Organizatorzy przewidują publikację najlepszych prac konkursowych.

•

Harmonogram konkursu

1. Szkoły mogą zgłaszać uczestników do 31 marca 2021 roku.
2. Termin nadsyłania prac w formie cyfrowej (decyduje data wysłania pracy przez
sekretariat szkoły) na adres: promocja@panteon-gornoslaski.pl oraz w formie
papierowej (decyduje data wpływu do Organizatora) na adres Organizatora Konkursu
zostaje wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2021 roku.
3. Ogłoszenie przez Organizatora listy osób zakwalifikowanych do części finałowej nastąpi
do 21 maja 2021 roku.
4. Finał konkursu odbędzie się we wskazanym przez Organizatora miejscu dnia 15
czerwca 2021 roku o godzinie 10:00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
powyższego terminu. O zmianie terminu Organizator zobowiązuje się powiadomić
uczestników w co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
•
i

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

Za opiekuna merytorycznego rozumie się nauczyciela, pod którego kierunkiem tworzona jest praca i który
przygotowywał ucznia do ustnej prezentacji tematu. Nauczyciel pisemnie potwierdza, że uczeń napisał pracę
samodzielnie, w oparciu o materiał źródłowy, a następnie skonsultował ją z nauczycielem.

