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KONKURS „HISTORIA MÓWIONA i PISANA” 

 
Regulamin 

II Szkolnego Konkursu Historycznego 
„HISTORIA MÓWIONA i PISANA” 

1.Cele konkursu: 
1.Propagowanie wiedzy o przeszłości „Małej Ojczyzny”, jaką jest nasze 
środowisko lokalne,  a zwłaszcza wpływu  szkoły  i jej nauczycieli  na dalsze 
losy absolwentów. 
2.Propagowanie wiedzy o będzińskiej oświacie i jej tradycjach. 
3.Pobudzenie wśród uczniów zainteresowań historycznych i inspirowanie do 
własnych  poszukiwań źródeł wiedzy. 
4.Zachowanie dla następnych pokoleń pamięci  o nauczycielach i uczniach 
Liceum. 
 

2. Organizator konkursu. 
Organizatorem II Szkolnego Konkursu Historycznego „HISTORIA 

MÓWIONA i PISANA”jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum 
Ogólnokształcącego w Będzinie, ul. Mikołaja Kopernika 2 Będzin. 
Zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000095383  

 

3.Warunki udziału w konkursie. 
W konkursie możewziąć udział każdy uczeń szkoły 

podstawowej,gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej interesujący się przeszłościąI 
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika i chcący utrwalić historię  
i pamięć o  nauczycielach, dyrektorach i innych pracownikach szkoły. 
 

4.Terminarz i przebieg konkursu. 
a) Konkurs trwa od 1.12.2016 r. do 30.04.2017 r. 
b) Uczestnicy konkursu docierają do ludzi, przedmiotów 

i miejsc.Spotykają się z nauczycielami, absolwentami, rodzinami 
nieżyjących nauczycieli i dyrektorów szkoły. Zbierają ich relacje 
o latach nauki w szkole. 

c) Rezultaty poszukiwań uczestnicy konkursu opracowująpisemnie 
w formie wydruku i na nośniku elektronicznym. Można również 
dostarczyć je tylko w formie cyfrowej na płycie CD lub innym 



nośniku (np. typu pendrive) w formacie umożliwiającym edycję, 
powielanie jak i wykorzystanie do druku. 

d) Konieczne jest zamieszczenie informacji o źródłach wiedzy oraz 
dokumentacja tematu ( np. skany zdjęć, świadectw,kronik itp.) 

e) Nie należy kopiować już istniejących opracowań 
(wydawnictwa,Internet). W przypadku nawiązania do tych 
opracowań należy podaćbibliografię lub adresy stron. 

f) W maju 2017 r. Organizatorzy Konkursu dokonają przeglądu 
i ocenydostarczonych prac koniecznie opatrzonych następującymi 
danymi:imię i nazwisko, klasa, szkoła, nr telefonu, adres email, 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku 
uczestnika niepełnoletniego zgoda opiekunów prawnych na 
udział w konkursie.  

g) Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 2 czerwca 2017 r. podczas 
uroczystości jubileuszowej 115-lecia liceum. 
 

4. Kategorie wiekowe. 
Konkurs jest przeprowadzany w trzech grupach wiekowych: 

a) szkoła podstawowa, 
b) gimnazjum, 
c) szkoła ponadgimnazjalna. 
 

5. Uprawnienia uczestników. 
Zwycięzcami konkursu zostaną w danej kategorii wiekowej 3 osoby, 

które dostarcząnajciekawszą i najbardziej kompletną prezentację.  
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa i nagrodę. 

 

6.Ocena prac. 
Prace ocenione będą przez Jury składające się z: 

a) Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Będzina, 
b) Przewodniczącego  Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO, 
c) Nauczyciela historii I LO. 
 

7.Dane osobowe 
Administratorem danych zebranych podczas Konkursu jest Organizator. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi ono warunek konieczny do 
wzięcia udziału w Konkursie.  

Organizator informuje Uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą 
przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego 
Regulaminu, w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, jego promocji 
oraz informowania o Konkursie. Dane osobowe nie będą podlegały dalszemu 
przetwarzaniu dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy 
prawa oraz niniejszy Regulamin. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do 
treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 


