
Regulamin konkursu rocznicowego 2020-2021 

1. Regulamin określa warunki, według których odbędzie się konkurs plastyczny z okazji 102 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości, 100 rocznicy przyłączenia Pomorza do Polski oraz 50 rocznicy 

wydarzeń grudnia 1970 roku w Gdyni. 

2. Organizatorami konkursu są nauczyciele historii w VI LO w Gdyni. Nadesłane prace oceni komisja 

konkursowa, w skład której wejdzie Dyrekcja VI LO w Gdyni, nauczyciele historii oraz nauczyciel 

języka polskiego 

3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów VI LO w Gdyni. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej (plakatu), który 

dotyczyłby jednej z trzech kategorii konkursowych: 

a) Polska Niepodległa (102 lata niepodległości); 

b) My i morze (stulecie Polski nad Bałtykiem); 

c) Pamięć o Grudniu (pół wieku po grudniu 1970 w Gdyni). 

5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę do jednej z wybranych kategorii. 

6. Uczestnicy mogą się w trakcie jej wykonywania konsultować się ze swoim nauczycielem historii lub 

historii i społeczeństwa lub wiedzy o społeczeństwie. 

7. Praca konkursowa: 

a) może być wykonana dowolną metodą, w formie plakatu, format A3; 

b) może zawierać jako element kompozycji tekst własny lub na prawach cytatu (co musi zostać 

wskazane); 

c) nie może być poddawana ocenie na innych konkursach ani wcześniej publikowana we fragmentach 

lub w całości; 

d) musi być wykonana z poszanowaniem zasad praw autorskich; 

e) musi być wykonana samodzielnie przez ucznia; 

f) nie może być w swojej formie i treści sprzeczna z zasadami zapisanymi w Statucie Szkoły, nie może 

być elementem agitacji lub innej działalności politycznej; 

g) praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko, klasa). 

8. Nagrodami dla uczestników konkursu są: 

a) dla miejsc 1-3 w danej kategorii książki, zakupione przez bibliotekę szkolną z funduszy Rady 

Rodziców przy VI LO w Gdyni; 

b) oceny 6 wystawione z historii lub wiedzy o społeczeństwie lub historii i społeczeństwa dla 

uczestników za udział w konkursie. 

9. Do udziału w konkursie kwalifikowane będą wyłącznie prace wykonane w terminie i spełniające 

warunki regulaminu. 

10. Nadsyłanie prac: 



a) terminem nadsyłania prac jest dzień 14 grudnia 2020 r; 

b) w związku z zagrożeniem epidemicznym fotografię lub skan pracy należy przesłać na adres poczty 

służbowej swojego nauczyciela historii lub wiedzy o społeczeństwie lub historii i społeczeństwa, 

oryginał należy przynieść do budynku szkoły w pierwszym możliwym terminie. 

11. Szkoła zastrzega sobie prawo do przechowywania oraz prezentacji (w budynku VI LO w Gdyni oraz 

na jego stronie internetowej) prac konkursowych. 

12. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zapoznania się z jego regulaminem. 


