
REGULAMIN 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO,  
PN.: „NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI” 

POD PATRONATEM HONOROWYM 
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – ODDZIAŁ W LUBLINIE, DELEGATURA W RADOMIU 

i WÓJTA GMINY WIERZBICA 
ZDZISŁAWA DULIASA 

I. Organizator konkursu:  

Międzyszkolny Konkurs Historyczny, pn. „NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI” organizuje 
Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica we współpracy z Zespołem 
Szkolno – Przedszkolnym w Zalesicach.  

II. PATRONAT HONOROWY 

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie, Delegatura w Radomiu 
Wójt Gminy Wierzbica – Zdzisław Dulias 
 

Patronat medialny 

Radio Plus Radom 
Echo Dnia   

IV. Cele Konkursu: 

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2022). 
2. Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska 

Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej. 
3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz 

kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez propagowanie i pogłębianie 
wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963. 

4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień 
uczniów. 

5. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego 
walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej. 

  

V. Kategorie prac. 

Uczestnik konkursu przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii: 

1. Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. opowiadanie, esej, wspomnienia, wywiad,). 
2. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych (np. film lub prezentacja).  
3. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych (np. rysunek, plakat). 

  

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

• uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6 

• uczniowie szkół podstawowych klasy 7-8 
  

VI. Kryteria oceniania. 

1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach 
Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu 
historycznego. 

2. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja. 
3. Poprawność językowa. 
4. Estetyka pracy. 
5. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem 

nauczyciela. 
  

VII. Parametry prac konkursowych: 



1. Prace pisemne w kategorii szkół podstawowych powinny zawierać 2-5 stron tekstu formatu 
A4. Tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1; przypisy – czcionka 
Times New Roman, 10, odstęp 1. Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i grafik. Prace 
pisemne muszą być wydrukowane na papierze. 

2. Prace multimedialne: prezentacje nie powinny zawierać więcej niż 30 slajdów, a filmy nie 
powinny być dłuższe niż 5 min. Prace należy przesyłać na płytach CD, DVD lub pamięciach 
przenośnych. Format plików filmowych: mov lub mp4. Format plików z prezentacjami: MS 
Office PowerPoint lub OpenOffice Impress. 

3. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie min. A3, maks. A2 techniką 
dowolną. Nie wolno niszczyć prac plastycznych przez zginanie. W przypadku rzeźb i figur 
przestrzennych nie obowiązuje ograniczenie formatu. Organizator nie stawia żadnych 
ograniczeń w użytej technice plastycznej i wybranych środkach wyrazu. Prace powinny być 
opatrzone na kopercie dopiskiem: Konkurs historyczny „NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, 
WYKLĘCI”  
Dodatkowo każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym albo na płycie 
CD albo na odwrocie pracy plastycznej w następujący sposób: autor, tytuł, klasa, 
szkoła, adres szkoły, numer telefonu). 

4. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców 
na przetwarzanie danych osobowych dziecka. (Wzór oświadczenia jest w załączniku 
do Regulaminu). 

  

VIII. Przebieg Konkursu: 

Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby organizatora, na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy, 
ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, tel.: 48/ 618-35-10, z dopiskiem: 

KONKURS HISTORYCZNY: „NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI”  

do 24 lutego 2022 roku /czwartek/do godziny 15.15 

Podsumowanie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 marca, w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Zalesicach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Kontakt w sprawach 
organizacyjnych: Joanna Sowa, tel. 500-544-899, e-mail: promocja@wierzbica.pl. 

 IX. Harmonogram Konkursu: 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 24 lutego 2022 roku na adres organizatora. 
2. Wyniki Konkursu będą ogłoszone 28 lutego 2022 roku na stronie organizatora: 

www.wierzbica.pl.  

3. Podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się 1 marca 
2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesicach. 

  

X. Jury 

1. W skład Jury wchodzą przedstawiciele organizatora. 
2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie. 
3. Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu. 

  

XI. Nagrody: 

1. W obu kategoriach wiekowych i trzech kategoriach tematycznych przyznaje się nagrody za 
miejsce I, II i III.  

2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień. 
3. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe m.in. sprzęt 

elektroniczny, gry edukacyjne i książki historyczne. 
4. Nieodebrane nagrody zostaną przekazane dyrektorom placówek oświatowych. 

  

XII. Zasady uczestnictwa: 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w 
niniejszym regulaminie. 

2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 
3. Konkurs ma charakter jawny. 



4. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na zbieranie, 
przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez 
organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji. 

5. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie odpowiadają za naruszenie dóbr 
osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i 
zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów 
obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. 
Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia 
praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac. 

6. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na prawo 
organizatora Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac 
zgłoszonych do Konkursu na wszystkich polach eksploatacji, np.: na wystawach i innych 
imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, 
publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac 
innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych 
polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony. 

7. Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Urzędu Gminy w Wierzbicy. 
 


