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REGULAMIN KONKURSU  

„Historia o polsko-słowackiej krainie” 

1. Organizatorzy:  

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, 

Dyrektor organizacji Dukla Destination n.o. w Svidníku.  

 

2. Cele konkursu: 

Konkurs jest częścią realizacji mikroprojektu pn. „Nowoczesne oblicza kultury 

pogranicza” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.  

Celem konkursu jest:  

 rozpowszechnianie  wiedzy historycznej Polski i Słowacji z uwzględnieniem 

wspólnych historycznych punktów odniesienia, 

 troska o zachowanie w pamięci potomnych postaci zasłużonych dla historii 

Polski i Słowacji, 

 rozbudzanie zainteresowań historią obu Państw, 

 kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i poczucia przywiązania 

do swego kraju. 

 

3. Forma konkursu:  

 formą konkursową jest praca plastyczna dowolną techniką (format A2) 

polegająca na stworzeniu modelu osi czasu uwzględniającego wydarzenia 

historyczne lub społeczne na przestrzeni dowolnie wybranego okresu 

(minimalny okres to 50 lat), zobrazowanego na „planie pnia” drzewa 

(przykładowe modele w załączniku mają jedynie charakter poglądowy), gdzie 

słoje odpowiadać będą datom poszczególnych zdarzeń. Praca ma polegać na ich 

odpowiednim naniesieniu i oznaczeniu, z uwzględnieniem pierwszego 

i ostatniego „słoja” jako dat granicznych wyznaczających wybrany przedział 

historyczny pracy. Wydarzenia mogą dotyczyć zarówno zdarzeń historycznych 

jak i społecznych, a nawet prywatnych np. odnosić się do wybudowania szkoły 

czy urodzin jej dyrektora lub poszczególnych wykonawców pracy.  

 prace plastyczne powinny być zakodowane według procedur kodowania prac 

ustalonych przez opiekunów danych grup. Jeden kod odpowiada jednej 

pięcioosobowej grupie.    

 każda grupa może przygotować jedną pracę.   
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4. Adresaci konkursu: 

 konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Zagórz oraz 

miasta Svidník na Słowacji w dwóch kategoriach wiekowych 8-11 i 12-15 lat,  

 konkurs oparty jest na współzawodnictwie 5-cio osobowych grup z każdej 

szkoły, 

 każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 grupy 5-cio osobowe. 

Po dwie w każdej grupie wiekowej. 

 

5. Warunki uczestnictwa:  

Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 12.11.2019 r. przekazując kartę zgłoszenia 

stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu wraz z pracą konkursową: 

 do Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, w przypadku uczniów z gminy Zagórz 

(pok. nr 35, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz),  

lub  

 do siedziby organizacji Dukla Destination n.o., w przypadku uczniów ze 

Svidníka (pok. nr 1, ul. Sovietskych hrdinov 165, Svidník 089 01).   

 

6. Nagrody: 

 

Nagrodzone zostaną cztery grupy z każdego kraju, po dwie w każdej kategorii 

wiekowej. Czteroosobowa polsko-słowacka kapituła przyzna pierwsze miejsce oraz 

wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej grupom, które wykonały najciekawsze prace. 

Każda nagrodzona grupa (w sumie 40 osób oraz opiekunowie) weźmie udział we 

wspólnych lekcjach historii „ponad granicami” – dwóch jednodniowych wycieczkach 

w Polsce i na Słowacji oraz otrzyma dyplomy i gadżety promocyjne z logotypami 

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

Zorganizowane zostaną również gry i zabawy integracyjne.  

 

7. Ocena prac: 

 prace oceni czteroosobowa polsko-słowacka kapituła. Skład kapituły zostanie 

podany wraz z wynikami konkursu, 

 z posiedzenia kapituły zostanie sporządzony protokół.   

 

8. Wyniki konkursu:   

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalach społecznościowych Organizatorów 

oraz stronach internetowych: www.zagorz.pl, www.dukladestination.com.  

 

 

http://www.zagorz.pl/
http://www.dukladestination.com/
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9. Postanowienia końcowe: 

 przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz 

z wyrażeniem zgody przez uczestników i ich rodziców/prawnych opiekunów na 

przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatorów oraz podmioty 

związane z przyznaniem i wypłatą dofinansowania w celu realizacji 

obowiązków wynikających z postanowień umowy o dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 

budżetu państwa, w tym na opublikowanie danych stronach internetowych, 

mediach społecznościowych, prasie oraz na korzystanie z praw do wizerunku, 

 Organizatorzy zwracają dostarczone prace, 

 niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu 

i obowiązuje do czasu  jego  zakończenia.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  

prawo  zmiany  Regulaminu  z  ważnych  powodów,  niezawinionych  przez  

Organizatorów,  z  zastrzeżeniem,  że  zmiany  w Regulaminie nie będą naruszać 

praw nabytych przez uczestników Konkursu.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

ORGANIZATORZY 

              

 

 


