Regulamin szkolnego konkursu
„Moje korzenie”.
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Pruchniku.
3. Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania młodzieży historią gminy Pruchnik podczas I
wojny światowej, w okresie międzywojennym oraz w czasie II wojny światowej poprzez:
- zwrócenie uwagi na położenie Pruchnika w kontekście wydarzeń na terenie Europy
w latach 1914 - 1939
- prezentację osób, instytucji, miejsc i wydarzeń związanych bezpośrednio z I wojną światową,
okresem międzywojennym i II wojną światową;
- ukazanie zaangażowania mieszkańców gminy Pruchnik w proces odzyskiwania niepodległości.
4.Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej z klas I-VIII
5. Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie lub w zespołach najwyżej dwuosobowych w
formie:
- prezentacji multimedialnej
- albumu
- filmu
- plakatu
6. Informacje techniczne:
- Czas trwania prezentacji lub filmu nie może przekroczyć 5 minut.
- Film zapisany w formacie mpg2 lub mpg4 w max. rozdzielczości 1920/1080 pikseli
nie mniejszej niż 720/526 pikseli, zapisanego na płycie dvd - R (4,5 GB) lub pendrive
- Muzyka użyta w filmie nie może naruszać praw autorskich
- Technika wykonania plakatu - dowolna płaska plastyczna w tym również techniki komputerowe (z
wyłączeniem prac tworzonych z wykorzystaniem plasteliny, materiałów sypkich oraz drobnych
gotowych elementów takich jak cekiny czy muszle).
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Wymiary pracy: format A3
Prace należy dostarczyć do nauczycieli historii lub do Biblioteki Szkolnej do 10 października 2018
r.
Prace konkursowe muszą być opisane zgodnie z metryczką podaną w załączniku
Dodatkowych informacji udziela: Pani Katarzyna Kos, Pani Halina Stańko, Pani Edyta
Kochanowicz
Fragmenty najlepszych filmów, prezentacji i plakaty zostaną wykorzystane
do zorganizowania wystawy pokonkursowej, której otwarcie odbędzie się 9 listopada 2018 r. oraz
opublikowane w kwartalniku „Ziemia Pruchnicka”
8. Nagrody i wyróżnienia
- udział w konkursie: 5 pkt z zachowania, bardzo dobry stopień cząstkowy z historii
- zajęcie I-III m: 10 pkt z zachowania, celujący stopień cząstkowy z historii, nagroda rzeczowa
9. Komisja konkursowa oceniać będzie prace pod względem wartości merytorycznej
oraz walorów estetycznych.
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