
                                                                                                                                                 

                                                II edycja konkursu 

                                 ,,Armia Krajowa - Bohaterowie”  

 

                                              Regulamin 
Motto: ,,Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą”.  

§1  

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego  w 

Warszawie-Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej. 

Patronat: 

-Burmistrz Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy-p. Katarzyna Łęgiewicz 

-Zarząd  Główny  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 

-Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego 

-Partnerem konkursu-Narodowe Archiwum Cyfrowe 

 

2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w regulaminie. 

3. Przedmiotem Konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów o Armii Krajowej. 

4. Konkurs ma jeden etap.  

§2  

Cele konkursu:  

- kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy 

o Armii Krajowej, 

- kształtowanie tożsamości narodowej poprzez rozwijanie poczucia przynależności do narodu 

i państwa, 

- kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, 

- zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł 

historycznych, badań i oceny tych źródeł. 

 

§3  

Uczestnictwo w Konkursie i zgłoszenia  

1. Konkurs skierowany jest do  uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenu Warszawy. 

2. Uczestnik konkursu może złożyć  jedną pracę konkursową w danej kategorii. 

3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do złożenia wszystkich dołączonych  do regulaminu 

załączników-RODO. 



5. Prace konkursowe należy  przesłać pocztą (decyduje data na stemplu) lub dostarczyć 

osobiście do siedziby organizatora konkursu do  dnia 5 marca 2020 r..  

 

Adres organizatora konkursu:  

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego  

ul. Reja 1 

02-053 Warszawa 

z dopiskiem- Konkurs-,,Armia Krajowa-Bohaterowie” 

 

§4  

Przebieg konkursu  

Temat przewodni- Bohaterowie Armii Krajowej 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach: 

-album 

-portret Bohatera 

2. Jury będzie oceniało prace według następujących kryteriów: 

- zgodność pracy z tematem, 

- innowacyjność i samodzielność,  

- poprawność merytoryczna, 

- walory artystyczne. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca 2019 r.  

4. Laureaci wraz z nauczycielami (opiekunami prac) zostaną powiadomieni o terminie i 

miejscu uroczystego zakończenia konkursu. 

5. Przekazane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi. 

 

Koordynator konkursu:                                                                                               

Anna Badaszewska-tel.728369490      

 


