REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO NA ESEJ
pt.
Przewrót majowy- cios w młodą demokrację czy ratunek dla Państwa ?

Podstawa prawna
§ 1.
Ogólnopolski Konkurs Historyczny
Przewrót majowy- cios w młodą demokrację czy ratunek dla Państwa ?

jest konkursem tematycznym, organizowanym na podstawie:
1) art. 31 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.);
2) § 1 – 6 oraz § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13,
poz. 125 z późn. zm.);
3) Uchwała Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa z dnia 24 stycznia 2016 r.

Organizatorzy i patronat
§ 2.
1. Organizatorem i koordynatorem konkursu jest Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchosławicach i Muzeum Okręgowe w Tarnowie - Oddział Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.
2. Patronat nad konkursem sprawują:
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz
Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa
3. W Komitecie Honorowym Konkursu zasiadają:
- Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego- dr Janusz Gmitruk
-Europosłowie: Jarosław Kalinowski, Czesław Siekierski, Andrzej Grzyb,Krzysztof Hetman
-Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys
- Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie- Andrzej Kosiniak- Kamysz
-Prawnuk Wincentego Witosa- Marek Steindel

Cel Konkursu
§ 3.
Celem Konkursu jest:
1) Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy
o historii Państwa Polskiego w tym o parlamentaryzmie w II Rzeczypospolitej
2) Upamiętnienie 90. rocznicy zamachu majowego
3) Poszerzanie informacji na temat sytuacji politycznej w Polsce
4) Kształtowanie wśród uczniów otwartości w wyrażaniu własnych sądów i opinii.
5) Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy historycznej i zdobywanie nowych
umiejętności.

Zakres i tematyka
§ 4.
Dopuszczalne jest odwoływanie się do: przekazów i pamiątek rodzinnych, pamiętników, literatury,
filmów, artykułów naukowych i prasowych, wypowiedzi medialnych komentatorów, ekspertów itp. Prace
mogą odzwierciedlać różne punkty widzenia, odwoływać się do różnych wartości i prezentować różne

światopoglądy na temat przyczyn i skutków zamachu majowego. Organizator konkursu oczekuje jednak, że
autorzy będą brali pod uwagę zasady, na których opierał się polski system demokracji, ze szczególnym
naciskiem na takie wartości jak: wierność konstytucji, złożonej przysiędze, rządowi, odpowiedzialność za
Ojczyznę.

Uczestnicy
§ 5.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Z
zastrzeżeniem, ze w konkursie mogą wziąć maksymalnie udział tylko dwie osoby wskazane przez opiekunów
( dotyczy to również Zespołów Szkół)
1. Uczestnicy konkursu przygotowują tekst odpowiadający tematyce konkursu oraz utrzymany w formie eseju
(bez ilustracji).
2. Do konkursu mogą być zgłaszane eseje wcześniej niepublikowane. Zadaniem uczestnika konkursu jest
przygotowanie samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela (opiekuna naukowego) indywidualnej pracyeseju. Pożądana objętość pracy powinna wynosić 7,5 stron tekstu znormalizowanego, to jest 13,5 tys. znaków
ze spacjami. Dopuszczalne są odstępstwa o 1 tys. znaków ze spacjami w obie strony. Eseje niespełniające tych
warunków nie będą kwalifikowane do oceny. Tekst napisany czcionką Times New Roman, rozmiar: 12.
3.Każda praca powinna być podpisana , dane osobowe (imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym,
telefon, e-mail, adres szkoły) należy umieścić w zamkniętej kopercie i przesłać na poniższy adres. Każda z
prac powinna być dodatkowo zapisana na nośniku ( płyta CD ) i podpisana a następnie wraz z wersją
papierową przesłana na adres poniżej. Formularze zgłoszenia ( załącznik nr 1 i 2 ) można przesyłać do dnia
25 kwietnia 2016 r skanem na adres mailowy: muzeumwitosa@muzeum.tarnow.pl lub towarzystwo@onet.eu
a następnie w wersji papierowej.
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławach, 33-122 Wierzchosławice .
Z dopiskiem KONKURS NA ESEJ
4.Termin nadsyłania prac upływa dnia 6 maja 2016 r. Po tej dacie nadsyłane prace nie będą rozpatrywane.
Decyduje data stempla pocztowego.
5. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.

Struktura organizacyjna
Przebieg konkursu
§6

Wręczenie nagród nastąpi w Wierzchosławicach podczas obchodów 90 rocznicy zamachu
majowego. Laureaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem dwóch załączników w postaci:
-Formularza zgłoszenia. Każdy z autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych
danych osobowych dla celów konkursowych i marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych).
-Oświadczenie, że utwór jest wynikiem samodzielnej twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa
autorskie do utworu nie są niczym ograniczone.
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tpmw.pl
Praca ucznia oceniana jest według następujących kryteriów:
a) wartość merytoryczna i zgodność z tematem (0-6);
b) analiza i wykorzystanie zebranego materiału rzeczowego i źródłowego (0-6);
c) twórcze podejście do tematu (0-6);
d) kompozycja, język, styl (0-6)
Ocena nadesłanych prac będzie należeć do niezależnego jury składającego się z wybitnych autorytetów w
dziedzinach: Historii Polski, Historii Państwa i Prawa, Politologii.
W skład jury wejdą osoby powołane przez Organizatorów.

Patronat Honorowy

Prezes PSL, poseł na SejM RP
WładysławKosiniak -Kamysz
Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat medialny Radio RDN Małopolska

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Ogólnopolskiego Konkursu historycznego na esej p. Przewrót majowy- cios w młodą
demokrację czy ratunek dla Państwa?

Imię i nazwisko ucznia ; klasa
Województwo
Nazwa i numer szkoły
Adres szkoły
Telefon szkoły
e-mail szkoły
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Imię i nazwisko koordynatora konkursu (email, telefon)
Akceptuję Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu historycznego na esej p. Przewrót majowy- cios w młodą demokrację czy ratunek
dla Państwa? Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów Konkursu w
celach promocyjnych informacyjnych Ogólnopolskiego Konkursu historycznego na esej pn. Przewrót majowy- cios w młodą
demokrację czy ratunek dla Państwa ?zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.
poz.1182) teraz i w przyszłości. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia, a także
ewentualnego usunięcia

(podpis koordynatora)

(podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że moja praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy ,nie narusza
przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej
wyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas trwania konkursu.

…………….
podpis uczestnika

