Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6
ogłasza
konkurs historyczny na
,,Najpiękniejszy zabytek Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu”

Postanowienia ogólne
§1.

Cele konkursu:
1. odkrywanie historii naszej małej Ojczyzny
2. kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej
młodzieży
3. poznanie walorów, bogatej historii, tradycji i kultury Tomaszowa
Mazowieckiego i Powiatu
4. rozwijanie pasji plastycznych, graficznych bądź filmowych
§ 2.

Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strefowa 3.
Patronat nad Konkursem obejmie Starosta Tomaszowski – Pan Mariusz
Węgrzynowski.

Czas trwania konkursu
§ 3.

1. Dostarczanie prac: od 22 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r.
2. Gala podsumowująca 28 stycznia 2022 r.

Zasady uczestnictwa w konkursie
§ 4.
1. Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny

Praca konkursowa
§ 5.
1. Uczeń

przygotowuje

pracę

pod

opieką

nauczyciela

(opiekuna

naukowego).
2. Pod opieką jednego nauczyciela/opiekuna naukowego może być więcej
niż jeden uczeń.
3. Pracę konkursową wraz z wypełnioną Metryczką pracy konkursowej
(załącznik nr 1) oraz podpisaną Klauzulą (załącznik nr 2) należy
dostarczyć do Organizatora.

Formy wykonywania prac
§ 6.

1. Format

pracy

artystycznej

przedstawiającej

zabytek

(obrazy

w różnych technikach) nie mniejszy niż format A4
2. Prezentacja multimedialna o danym zabytku zawierająca minimum 10
slajdów
3. Prezentacja filmowa o danym zabytku trwająca minimum 10 minut

4. Pracę należy dostarczyć do 17 grudnia 2021 roku, do godziny10:00
5. Warunkiem przyjęcia pracy jest jej dostarczenie w wyznaczonym terminie
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 28 stycznia 2022 r., a uczestnicy
zostaną zaproszeni do szkoły, gdzie najlepsze prace zostaną nagrodzone
dyplomami i nagrodami rzeczowymi, jak również zostaną zaprezentowane
na stronie internetowej szkoły.
7. Prace będą oceniane pod względem: zawartości merytorycznej,
czytelności przekazu, estetyki.
8. Szczegółowych informacji udziela organizator Konkursu – ZSP nr 6, pod
numerem 44 723 77 19

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym
Konkursie.

