Toruń,19.04.2017r.

Szkoła Podstawowa nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu

zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
do udziału w konkursie na PLAKAT przedstawiający obrazy z życia
i działalności Elżbiety Zawackiej.
Z okazji 5. rocznicy nadania naszej szkole imienia pragniemy oddać hołd
honorowej obywatelce Torunia oraz przekazać pamięć o niej
uczniom polskich szkół i następnym pokoleniom.

Temat konkursu

ELŻBIETA ZAWACKA – torunianka, jedyna kobieta wśród cichociemnych

Cele konkursu
1. Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych wiedzy o gen. Elżbiecie Zawackiej.
2. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenia zainteresowań i rozwijania
uzdolnień.
3. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
4. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw wzorowanych na cichociemnych.
5. Wzbogacenie wiedzy historycznej o wiadomości na temat życia i działalności Elżbiety
Zawackiej (jej dokonania w okupowanej Polsce i w latach powojennych).

Regulamin konkursu
1. Przedmiotem konkursu plastycznego jest wykonanie plakatu przestawiającego obrazy
z życia i działalności Elżbiety Zawackiej w okupowanej Polsce i w latach
powojennych.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod
kierunkiem nauczyciela.
4. Uczestnicy konkursu wykonują plakat w formacie A1 (594 mm x 841 mm) lub
A0 (841mm x 1189 mm) w dowolnych technikach plastycznych (rysunek, malarstwo,
collage, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.
5. Wykorzystane w pracy materiały (zdjęcia, cytaty) lub ich fragmenty będące dziełem
innego autora muszą zostać opatrzone informacją o źródle ich pochodzenia.

6. Prace powinny być czytelnie opisane w następujący sposób: imię i nazwisko autora,
wiek, klasa, szkoła, adres szkoły (numerem telefonu, e-mail), imię i nazwisko
opiekuna.
7. Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli organizatora oraz zaproszonych
gości ze świata kultury i nauki, oceni i wybierze najlepsze prace w trzech kategoriach
wiekowych:
 uczniowie klas IV-VI
 uczniowie szkół gimnazjalnych
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
8. Ocenie podlegać będą:
 poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną,
umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni, podkreślenie cech
bohatera,
 oryginalność i twórczy charakter wykonanego plakatu,
 czytelność przekazu,
 estetyka pracy.
9. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
10. Najlepsze prace (w oryginale) będą rozesłane do szkół na terenie całej Polski.
11. Prace konkursowe powinny być zapakowane w tubę tekturową/tuleję kartonową.
12. Prace konkursowe należy dostarczyć/nadesłać do sekretariatu Szkoły Podstawowej
nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej na adres tymczasowej siedziby – ul. Raszei 1,
87-100 Toruń – do 31 maja 2017 r.
13. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora.
14. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu.
15. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumienia art. 7 pkt 4)
ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
r. poz. 922) jest Szkoła Podstawowa nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej, 87-100 Toruń
ul. Turystyczna 19. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane innym
odbiorcom. Gromadzone dane są niezbędne Organizatorowi w celu przeprowadzenia i
rozstrzygnięcie konkursu. Autorowi (prawnemu opiekunowi) przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych zgromadzonych przez Organizatora oraz ich
poprawiania a także zgłoszenia żądania ich usunięcia.
16. Wszystkie nadesłane w konkursie prace stają się własnością Szkoły Podstawowej
nr 27 w Toruniu i mogą być wykorzystane w celu promocji szkoły i upamiętnienia jej
patronki. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest wypełnienie oświadczenia –
załącznik.
17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie
i wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu na potrzeby organizatora (strona
internetowa).
18. Informacje na temat konkursu można także uzyskać pod numerem telefonu:
56 648-69-29.

Organizatorzy:
Lidia Bęben – nauczycielka języka polskiego
Sylwia Adryjańczyk – nauczycielka historii

