Regulamin konkursu historycznego „Ślady – żydowska Łódź”

1. Organizatorem konkursu jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Łodzi.
3. Konkurs składa się z jednego etapu.
4. Do konkursu przystępują dwu- lub trzyosobowe drużyny uczniowskie.
5. W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie trzy drużyny z jednej szkoły. Każda drużyna może
zgłosić jedną pracę konkursową. Udział w konkursie zgłasza dyrektor szkoły do Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej IPN w Łodzi (Załącznik nr 1) na adres pocztowy (Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Łodzi, ul. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź, z dopiskiem „Konkurs historyczny”) lub
mailowy – skan Zgłoszenia (obep.lodz@ipn.gov.pl lub magdalena.zapolska@ipn.gov.pl).
6. Cele konkursu:
• poznanie historii żydowskich mieszkańców XIX- i XX-wiecznej Łodzi
• poszerzenie i ugruntowanie wiedzy o dziejach łódzkiego getta
• kształtowanie umiejętności zbierania informacji, opracowywania
popularnonaukowych
• kształcenie umiejętności pracy zespołowej

krótkich

tekstów

7. Drużyny uczniowskie przygotowują opracowanie trasy wycieczki po miejscach związanych z historią
łódzkich Żydów ze szczególnym uwzględnieniem dziejów łódzkiego getta. Zaplanowana wycieczka
powinna obejmować minimum 5 punktów, maksymalnie – 8. W opracowaniu – w formie papierowego
lub multimedialnego folderu turystycznego – powinny znaleźć się krótkie opisy zwiedzanych miejsc
wraz z fotografiami.
8. Dla nauczycieli-opiekunów drużyn przewidziana jest wycieczka z przewodnikiem po terenach byłego
getta wraz z prezentacją audiotripu „Śladami łódzkiego getta” przygotowanego przez łódzki IPN.
9. Projekt folderu wraz z metryczką pracy (Załącznik nr 2) należy przesłać na adres pocztowy (Instytut
Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, ul. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź, z dopiskiem „Konkurs
historyczny”) lub mailowy, korzystając np. z portalu WeTransfer (obep.lodz@ipn.gov.pl lub
magdalena.zapolska@ipn.gov.pl).
10. Komisja konkursowa, złożona z pracowników OIPN w Łodzi, wybierze najlepszą pracę w kategorii
szkół gimnazjalnych oraz w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. W pracach oceniane będą:
poprawność merytoryczna i językowa, projekt graficzny, samodzielność wykonania pracy. Wykrycie
plagiatu będzie podstawą do dyskwalifikacji drużyny. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie
podlegają odwołaniom.
11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej IPN. Autorzy dwóch najlepszych
prac otrzymają nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników organizator przewiduje nagrody
pocieszenia.
12. Terminy:
zgłaszanie uczestników – do 20 stycznia 2017 r.

wycieczka dla nauczycieli-opiekunów drużyn – 27 stycznia 2017 r.
nadsyłania prac – do 17 lutego 2017 r. ( w przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla
pocztowego).
ogłoszenie wyników – 6 marca 2017 r.

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(prosimy wypełniać oddzielnie dla każdej drużyny)
Pełna nazwa szkoły:
………………………………………………………………………………………..……….....................
.........
Adres szkoły: kod .......................... miejscowość ..............................................................
ulica...................................................................... nr ............
E-mail: ……………………………………………… nr telefonu ……………………………..
Uczestnicy konkursu:
Drużyna nr …….
1. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko,
klasa)
2. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko,
klasa)
3. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko,
klasa)

Nauczyciel

–

opiekun

(imię,

nazwisko,

e-mail

i

telefon

kontaktowy):

……………………………………………………………………………………………………………
……………

………………………………………..
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

Załącznik nr 2
METRYCZKA PRACY (prosimy o czytelne wypełnienie)
Tytuł pracy:

Imiona i nazwiska autorów pracy:
1. ………………………………………

Szkoła, klasa:

2. ………………………………………
[pieczęć szkoły]
3. ……………………………………….
Telefony, fax, e-mail szkoły:
Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna drużyny, nr
telefonu:
....................................................................
(podpis nauczyciela-opiekuna drużyny)
Forma pracy:

Wyrażam zgodę na: umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych
w bazie adresowej
organizatorów nieodpłatnie, z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszelkich
działaniach związanych z konkursem.
1. ……………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………...
3. ……………………………………………………………………………………………………
…
(miejscowość, data, podpisy autorów pracy i ich rodziców lub opiekunów prawnych)

