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Regulamin konkursu

$1. Postanowienia og6lne:

7 . Organizatorem Konkursu jest Szkola Podstawow a tn 23 im. Edwarda Szymanskiego w Warszawie-

Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej.

Honorowy patronat przyjgli:

-Bunnistrz Dzielnicy ochota Miasta stolecznego warszawy-p. Dorota Stegienka

-Fundacja Polskiego Paristwa Podziemnego

-Archiwum Akt Nowych

-Fundacja Nowe Teruz

- Swiatowy Zwi4zekZolnrerzy Armii Krajowej

-Partnerem konkursu-Narodowe Archiwum Cvfrowe

Patronat medialny- eurogospodarka

2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach okreSlonych w regulaminie.

3. Przedmiotem Konkursu jest poglgbienie wiedzy uczni6w o Armii Krajowej.

4. Konkurs ma jeden etap.

$2. Cele konkursu:

- ksztaltowanie postaw patriotycznych mlodzieLy poprzez propagowanie i poglgbianie wiedzy o Armii

Krajowej,

- ksztaltowanie toZsamo5ci narodowej poprzez rozwijanie poczucia przynaleLno6ci do narodu i paristwa,

- kultywowanie warto6ci, ideal6w i postaw 2olnrerzy Polskiego Paristwa Podziemnego,

- zachEcenie mlodzie2y do podjgcia samodzielnych studi6w nad histori4, siggania do 2r6deL

historycznych, badari i oceny tychLr6del.

$3. Uczestnictwo w Konkursie i zgtoszenia

1. Konkurs skierowany jest do uczni6w klas 4-8 szk6l podstawowych z terenu Warszawy.

2.IJczestnilk konkursu mohe zlo2y6 iean1pracg konkursow? w danej kategorii.

3. Uczestnik konkursu jest zobowiqz{ry do zlohenia wszystkich dolqczonych do regulaminu

zalqcznik6w-RODO.

5. Prace konkursowenale|y przesla6 poczt4 (decyduje data na stemplu) lub dostarczy6 osobi5cie do

siedziby organizatora konkursu do dnia 2I pufudziemika2}22 r..

Adre s or garizator a konkurs u :

Szkola Podstawowanr 23 im. Edwarda Szymariskiego

ul. Reja I

02-053 Warszawa

z d.opiskiem- Konkurs-,/rmia Kraj owa Bohaterowie"



$4. Przebieg konkursu

Temat przewodni- Bohaterowie Annii Krajowej

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w nastgpuj4cych kategoriach:

-album

-porfret Bohatera

2.Jwy bg&ie ocenialo prace wedlug nastgpujqcych kryteri6w:

- zgodnoS6 pracy z tematem,

- innowacyjno6i i sanodzielnodi,

- poprawnosC merytoryczna,

- walory artystyczne.

3. Rozsfrzygniecie konkursu nast4pi do korlca listopada 2022r.

4.Laweaciwraz z nauczycielami (opiekunami prac) zostanqpowiadomiqni o terminie i miejscu

uroczystego zakof rczetia konkursu.

S.Pnekazane na konkurs prace nie podlegaj4 zwrotowi.

Koordynato I l<onkursu : Anna B adas zew ska-
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