Konkurs
,,Hetman Stanisław Żółkiewski w oczach uczniów”

Na mocy Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019r. rok 2020 został
ustanowiony rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, aby w ten sposób uczcić jednego z
najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego, patriotę i autora wielkiego zwycięstwa
w bitwie pod Kłuszynem i późniejszego zdobycia Moskwy.
Hetman Wielki Koronny Stanisław Żółkiewski jest Patronem IV Liceum
Ogólnokształcącego w Siedlcach w związku z tym niniejszy konkurs skierowany jest do
uczniów tegoż Liceum.

Regulamin konkursu
I. Organizatorzy konkursu:
1. IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.
2. Stowarzyszenie „Żółkiewszczacy”.

II. Cele konkursu:
1. Upamiętnienie postaci Patrona szkoły, przybliżenie jego sylwetki uczniom oraz
upowszechnianie wiedzy o jego życiu.
2. Propagowanie pozytywnych postaw i wzorców wśród młodzieży oraz kultywowanie
wartości, które reprezentował Patron szkoły.
3. Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań.
4. Budowanie tożsamości i identyfikowanie się ze środowiskiem szkolnym.

III. Kategorie prac:
1. Praca pisemna np. opowiadanie, refleksja, esej, wspomnienia, kartka z dziennika,
wiersz - bez ograniczeń objętościowych.
2. Praca plastyczna - technika dowolna - bez ograniczeń formatu.
3. Praca multimedialna - prezentacja, film - bez ograniczeń objętościowych.

IV. Kryteria oceniania
1. Zgodność z prawdą historyczną.
2. Oryginalne ujęcie tematu.
3. Zgodność formy z treścią i estetyka pracy.

V. Harmonogram Konkursu
1. Prace konkursowe należy złożyć do 15 października 2020 roku w bibliotece szkolnej
IV LO w Siedlcach.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 października 2020 roku na stronie
internetowej szkoły, razem z informacją o uroczystym podsumowaniu konkursu.
VI. Zasady organizacyjne.
1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora i
nie podlegają zwrotom.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w danej kategorii (dopuszcza się wzięcie
udziału maksymalnie w dwóch kategoriach), nie dopuszcza się prac zbiorowych
(wyjątkiem jest praca multimedialna – autorstwo do 2 osób).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w
środkach masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o
laureatach konkursu, również na stronie internetowej placówki.
4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu.
5. Do zgłoszenia w konkursie należy dołączyć podpisane oświadczenie znajdujące się
poniżej.
6. Każda praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym: imię i nazwisko
autora pracy, klasa oraz wiek autora.
VII. Jury i nagrody.
1. W skład jury wchodzą nauczyciele IV Liceum im. Hetmana Stanisława
Żółkiewskiego w Siedlcach, przedstawiciele siedleckich instytucji kultury oraz
Stowarzyszenia “Żółkiewszczacy”.
2. Decyzje Jury są nieodwołalne.
3. W każdej z kategorii prac zostaną wyłonione I, II i III miejsca, Jury może
zadecydować także o wyróżnieniach.
4. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe
dyplomy.

Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w
zgłoszeniu udziału w celu przeprowadzenia konkursu “Hetman Stanisław Żółkiewski w
oczach uczniów” organizowanego przez IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w
Siedlcach
...................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu, data, miejscowość)

Zgoda opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w
zgłoszeniu udziału w celu przeprowadzenia konkursu “Hetman Stanisław Żółkiewski w oczach
uczniów” organizowanego przez IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
...................................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data, miejscowość)

