
REGULAMIN KONKURSU 
 

"WSPOMNIENIE SOLIDARNOŚCI W MOJEJ RODZINIE" 
 

 
 
I. Postanowienia ogólne: 
    Z okazji 30 rocznicy powstania NiezaleŜnego Samorządnego Związku 
    Zawodowego "Solidarność" zostaje  ogłoszony konkurs pt.: 
    "Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie".  
   Patronat Honorowy nad konkursem objęli: 
   * Prezydent miasta Głogowa Jan Zubowski 
   * Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu prof. Włodzimierz 
       Suleja 

* Przewodniczący Zarządu  Regionu NSZZ "Solidarność" Zagłębie Miedziowe    
   Bogdan Orłowski 

 
II. Cele konkursu: 
     * uczczenie 30 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"  
     * przybliŜenie młodym Polakom historii "Solidarności"  
     * ocalenie od zapomnienia tych działań Polaków, które przyczyniły się do 
        odzyskania przez Polskę suwerenności w 1989 roku 
     * ukazywanie wielkich wydarzeń historycznych z perspektywy "małej ojczyzny" 
 
III. Organizator konkursu: 
        NSZZ "Solidarność" Mi ędzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty  
        i Wychowania w Głogowie 
 
IV. Warunki uczestnictwa: 
      Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieŜy z terenu powiatu głogowskiego  
      i z miasta Przemków. 
      Prace mają dotyczyć wydarzeń z lat 1980-1989, przekazanych uczestnikom przez 
      członków rodziny, przyjaciół, znajomych. Formy prac mogą być róŜnorodne. 
      Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:  szkoły podstawowe, 
      gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Formy prac konkursowych: 
     * szkoły podstawowe : prace plastyczne – format dowolny 
     * gimnazja:  
                      - prace pisemne  
 - prezentacja multimedialna 
 - film  
     * szkoły średnie: 
             - prace pisemne  
 - prezentacja multimedialna 
 - film  
 



 
          Prace pisemne: opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych  przez 
bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych.  
Długość prac pisemnych (pliki z rozszerzeniem doc lub pdf ), maksymalnie                  
2 strony A-4. 
 
        Długość filmu nie moŜe być dłuŜsza niŜ 5 minut. Prace powinny być przesłane  
w formatach: .dvx,  .mov ,  .avi,  .flv , .wmv , .mpeg , .asf. 
Prezentacje multimedialne  przesyłane mogą być w formacie: .ppt,  i nie mogą 
przekraczać 15 slajdów. 
 
V. Sposób przesłania prac do organizatora: 
     * na płycie CD lub DVD, nośniku USB 
     * w formie papierowej 
 
      Nadesłane prace powinny zawierać imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły  
      szkoły, imię i nazwisko opiekuna. W konkursie oceniane będą takŜe prace 
      zespołowe (zespół moŜe liczyć maksymalnie 3 uczniów).  
 
      Prace naleŜy nadsyłać lub dostarczyć do biura organizatora  konkursu  
      w nieprzekraczalnym w terminie  do końca stycznia 2011 r. na adres: 
      NSZZ "Solidarność" Mi ędzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty  
      i Wychowania w Głogowie,  ul. Jedności Robotniczej 38,  67 - 200 Głogów 
 
VI. Przebieg konkursu: 
     Nadesłane prace oceni jury pod przewodnictwem  Ludwika Lehmana 
     przewodniczącego MK POiW NSZZ "Solidarność"  w Głogowie.   
     Kryteria oceny prac:  
     * zgodność z przesłaniem ideowym konkursu 
     * walory edukacyjne 
     * zaangaŜowanie w przygotowaniu pracy 
     * kreatywność 
     * walory artystyczne i estetyczne 
 
          Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom  nastąpi                              
w lutym 2011 r. podczas uroczystej gali w Miejskim Ośrodku Kultury                         
w Głogowie.  
O dokładnym terminie uroczystego podsumowania konkursu poinformujemy 
oddzielnym pismem.      
                 

             
 


