
Korner,tla Wo.iewcdzka w Lubllnre

Konkurs historyę71iy dla uczniow kias mundurowych ze szkołponadpodstawow1lch z tei'enu

wojewodziwa lubelskiego

*sąae* hilgtprtł Nasąą p Nasz bohatqJ:

temat pracv konk{r$grnlei zaprezentov;anie wybitnej posiaci z epoki ttnlorzenia się Państwa Polskiego

(1918-1921), ktora rłiyrozriiła się odwagą poswieceniem, brrhaterstwem i moze stanclwić wzor

do naś]adovlania'

olganizator kotł(uŁqłj Konrenda Wojewodzka Policji w L.ublinie

cel konkursu: zachęcenia i.lczniow szkclł ponadplocistav'iow5'ch z kias n1ui"lclu16vyygh dr: oogłębienia

wiedzv z zakresu hIslorii lwrcrzenia slę ,]aństlva Poisl<iego w ztv]az-ilu z przypadającą setną rccznicą

odzyskania przez Pclske niepodleglości.

ileg;ulanrin konkursu

| ŁqglarcWffia!_qolną
1. Kcnkurs organizovtatly jest przez l(omr:ndę \Ąlojewodzką Pclicji w i_ublinie.

2. Konl<urs przeznaczony ;est dla uczniow klas mundurowvch szkoł ponaclpodstaiuctłych z terenu

wojewodztwa lubelskiego.

3. For'ma pracy jest dcwolna: praca plastyczna dowolnątechniką i[np' rysowan!e, malowanie, vltrlk|gi6rł1ę,

wydzieranie, wycinanie itp ), spot, film. opowiadanie. vviersz, referat itp.

4. Praca powinna zawieraĆ krotki opis kim była dana postac, czym się vryrÓŻrr'ła, uzasadnienie diaczego

została vlybrana dc llonkursu oraz krotkj cpis pracy.

5. Tworcą pracy konkui'sowej moze b/c jedna osoba (praca zbiorcwa nie będzie oceniana, jednakze np.

w przypadku produkcji spotu, filmu udział w ttvozeniu pracy braĆ moze wiele osob aie ocena będzie

przysługir,vac tylko jednej osobie vlskazanej jako v,lytworca)

|l' Wynpgijq1xąi!ę.

1' Na organizatore przechoczą autorskie pra\^/a ,llajątkowe:

a) zrvielokrotnienie ka;zdąZnaną"techniką w szczegciności tecllnikąłrukarską c,vfrovlą filmową itp';

b) wprowadzenie do obrotu, uzyczenie r;ruginału oraz kopii pracy;

c) publiczne lvystatvienie oraz publiczne udostępnienie pracy.

2' Poprzez podanie danych osobowych oraz pcdpisanie fornlularza zgłoszenia uczestnik oraz jego

roczic !ub opiekun (przedstawicie! ustawotłly uczestnika) lvyrazają zgcdę na przetwarzania tych danych

przez organizatora w celu wyłonienia zv'lycięzcy oraz opublikcwanie irnienia i nazwiska uczestnika, jako

autora pracy' Sprawy nieuregulowane niniejszym regLllaiłinen': tozstlzygają organizatorzy konkursu.

OrEanrzatorzy zastrzegają sobie rowniez prawo do zmiany i ireści reguiaminu.

lll. Harmonooram konkursu.

1 . Prace nalezy przesyłac lub dostarczyc do dnia 28 lutego 20'1 9 roku.

2. Rozstr'zygnięcie konkursu nastąpl dc dnia 30 rnaja 2019 roku. lnforrnacje na temat wynikow

przekazane zostanądo szroł, lv ktorycn ucząsię |aureaci hlonkuisu.



3. Urcczyste r,'lręczenie cyplornow laureatom konkulsu \ilr?l7.Zupoirrrnkarni nastąpi podczas urcczystych

wcjewcldzkicn obchodcw Sulięta Policjirv 100 n:cznicę por,vstar;ia F'oli;ji Polskiejvł lipcu 2019 roku.

lV, Krvteria ocen:/ prac,

'1. Samodzieinosc wykonania pracy.

2. oryginalnosc, pomysł craz kreatywnośĆ projektu'

3. Estetyka wył<onanla

V. Komisja konk'rlrsu.

1. W skład kornisji oceniającej prace kcnkursowe pov/ołane zostaną osoby będące funkc.ionariuszami

i pracownikanni Komendy Wojewodzkiej Poiicji w L-ubilnie.

2-' DecyĄe komisji są wiązące i ostateczile.

Vl, Wvmoqiforrnal,1euczę$tniclu€l\łkonkursIe

'1' Osob.v chcące wziap uclział w konkłr'sie rnł-lgą zgłosic jecną lracę. Vlszyscy uczestnicy rnuszą

wypełnic formularz zgłcszeniow,v' stancrwiący załącz"r:ik do reguiar'rlinu. W przypadku osob

niepełnoletnich formuiarz musi zostac podpisanv przez opiekunalopi*l<unow uczestnika (tzn. r'cdzicow

lub opiekunovv prawnych), co jednocześnir; stanowic będzie zgodę na rłdział w konkursie oraz Zgodę na

zapisy zai,rlańe w regulaminie. Kazda Zp:ac musi zostaĆ oplsana V\' następująCy sposob,

a) inlię i nazwisko au:ora;

b) pełna rjaZV/a szkoły, adres, klasa;

c) telefon kcntaktcrvy

2' Pr'ace nieopisane W poWyZSZy sposob lub do l.torych nie dołączono podpisanego formularza

zgłoszenicwego, nie będą oceniane.

3. Zgłoszenia (prace oraz formuIarz zgłoszeniowy) nalezy'

a) v'lysłac pocztą/przesyłką kurierską na adres:

Komenda Wojewodzka Policji v", Lublinie
VVydział Prewenłji
ul. NarLltorryicza 7,:

20-019 Lublin

z dcpiskiem,,konkJrs historyczny"

b) dostarczyc osobiscie do Wyciziału Plewencji:

Kr:menda Wo;ewoclzka Policji w Lubtinie

ul. Narutowicza 73

20-C19 Lublin

z dcpisriem,,konkurs historyczny"

{wyłącznie od poniedziałkil co piątku vl Eoczlnacir 7.30-15.30)

w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku,

4 Prace przesłane lub dostarczone pc terrninie nie będą blane pod uwagę.

5' Crganizator nie bierze odpowiedzralnoścl za uszkodzenia orac povlstałych podczas przesyłki oraz

terminowośc dostavly

6. Prace przechodzą na własność organ;zatora i nie oędą odsyłane'



Zalącznik

KCNKURS HISTORYCZNY
F o RM u t_ARz zBŁa$zŻN l oWY

Nazwa szkoły i klasa

lmię i nazwisko autora

Dane kontaktowe szkoły do powiadomienia w przypadku pzyznania nagrody lub wyroznienia.

e-mail ,.. .,. ...telefon

zgoda autora/opieku now*

JalMy, nizej podpisany/ni.

Będący autorem pracy/rodzicem/mi lilb występujący W charakterze opiekuna prawnego

dziecka/podopiecznegoo

.lat...........

Niniejszym wyrazam/my zgodę na mÓj/jegoijej- udział w konkursie historycznym dla uczniow

szkol ponadpodstawowych klas mundurowych oraz oświadczam/myo, Że zapoznałem/łam/liśmy

się z regulaminem konkursu i go akceptuję/mY*, a W szczegolnoŚci:

- poświadczamy, praca zgłoszona do konkursu została wykonana samodzielnie przeze mnie/przez

dziecko/podopiecznego*' nie narusza praw stron trzecich a prawa autot"skie do ww. pracy nie podlegają

zadnym ograniczeniom;

- wyrazarn/my zgodę na upublicznienie w jakikoiwiek sposob, w związku z uczestnictwem W konkursie

mojego/jego/jej- imienia nazwiska oraz wizerunku;

- przyjmuję/my* do wiadomości oraz zgadzam/my* się, ze prawo własnoŚci oraz prawa ze zgłoszoną

pracą przechodzą bezpłatnie na własnośc organizatora;

- przyjmuję/rny* do wiadomoŚci oraz wyraŻarn/my* zgodę na przetwarzanie przez organizatora , bądŻ

podmiot przez niego wskazany, danych osobowych podanych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym

w ce|ach związanych z konkursem. Dane podawane sądobrowo|nie ze świadomoŚciąo przysługującym

prawie do ich poprawy, zmiany lub usunięc|u zbazy',

- przyjmuję/my* do wiadomości oraz zgadzamlmy* się, ze organizatorowi przysługuje prawo do

zatrzymania oryginału pracy zgłoszonej do konkursu'

iVliejscowośĆ, data:

*niepotrzebne skreśliĆ

Podpis autora pracy/rodzica/opiekuna*


