Ostrowskie Stowarzyszenie

„LUDZIE Z PASJĄ”
Rok założenia 2009

I Konkurs Historyczny
Ostrowskiego Stowarzyszenia LUDZIE Z PASJĄ
REGULAMIN
Temat: „Dwór Lutosławskich w Drozdowie – ostoja polskości”
Konkurs zorganizowany jest na zakończenie Roku Witolda Lutosławskiego,
ogłoszonego z okazji 100 rocznicy jego urodzin
oraz dla upamiętnienia Romana Dmowskiego,
w 75. rocznicę jego śmierci w Drozdowie, w majątku Lutosławskich, 2 stycznia 1939 r.

Cel ogólny Konkursu
Kształtowanie polskiej świadomości historycznej i kulturowej młodzieży gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego poprzez popularyzację wiedzy o ludziach,
miejscach i wydarzeniach związanych z dziejami Polski i łączących się z historią Mazowsza
i Podlasia.
1. ORGANIZATOR: Ostrowskie Stowarzyszenie LUDZIE Z PASJĄ.
2. WSPÓŁORGANIZATORZY:
a. Muzeum Przyrody w Drozdowie,
b. Stowarzyszenie NASZE BOGUTY,
c. Stowarzyszenie ZIEMIA WĄSEWSKA
d. Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej
3. CEL SZCZEGÓŁOWY:
Popularyzacja wiedzy nt. wkładu członków rodziny Lutosławskich oraz Romana Dmowskiego w
historię Polski oraz historię Mazowsza i Podlasia XIX i XX wieku.
4. UCZESTNICY KONKURSU:
Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego.
5. TERMINARZ KONKURSU:
a. Do 15 stycznia 2014 – ogłoszenie regulaminu na stronie internetowej Stowarzyszenia i przesłanie
pism do szkół;
b. Do 31 stycznia 2014 – zgłoszenia udziału;
c. Luty 2014 – przesłanie prezentacji multimedialnej opracowanej przez Muzeum Przyrody w
Drozdowie zawierającej wiedzę niezbędną do udziału ucznia w konkursie do szkół deklarujących
udział.
d. Marzec - kwiecień 2014 – zajęcia lekcyjne z dostarczoną prezentacją multimedialną lub edukacja
własna ucznia na jej podstawie oraz zapoznawanie się z wiedzą dotyczącą tematu konkursu
zamieszczoną
na
stronie
internetowej
Muzeum:
www.muzeum-drozdowo.pl
e. Maj 2014 – konkurs na terenie szkół przeprowadzony przez Szkolną Komisję Konkursu na podstawie
testu opracowanego przez Muzeum i dostarczonego wraz z kluczem odpowiedzi zainteresowanym
szkołom drogą elektroniczną w przeddzień wyznaczonego terminu. Szczegółowa data konkursu
ustalona będzie w kwietniu 2014 r.
f. Maj – czerwiec 2014 r. – wycieczka do Drozdowa będąca podsumowaniem Konkursu.
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6. NAGRODY:
a. Konkurs ma tylko etap szkolny. Szkolnymi laureatami konkursu są uczniowie, którzy uzyskają dwa
najlepsze wyniki w szkole ale ich liczba nie może być mniejsza niż 75%.
b. W przypadku uzyskania z testu konkursowego przez więcej niż dwóch uczniów takiej samej liczby
punktów, która decydowałaby o zajęciu dwóch pierwszych miejsc w szkole, przeprowadzona
zostania dogrywka w postaci testu zawierającego pytania w formie zamkniętej i otwartej. Test
"dogrywkowy" zostanie przekazany wraz z testem konkursowym.
c. Nagrodą jest bezpłatny udział szkolnych laureatów i jednego nauczyciela /opiekuna/ ze szkoły w
wycieczce do Muzeum w Drozdowie.
d. W zależności od zaangażowania sponsorów, wszyscy laureaci oraz nauczyciele – organizatorzy
konkursów otrzymają książki – pamiątki i dyplomy.
7. ZASADY UDZIAŁU:
a. Szkoła zgłasza we właściwym terminie udział w Konkursie na druku stanowiącym załącznik do
Regulaminu.
b. Dyrektor szkoły, powołuje Szkolną Komisję Konkursu, która kontaktuje się z organizatorami
Konkursu, dystrybuuje otrzymaną prezentację multimedialną, koordynuje działania związane z
udziałem uczniów w zajęciach lub ich samokształceniem, sporządza listę uczestników,
przeprowadza konkurs, sporządza protokół wg wzoru z załącznika i przesyła go do Komisji
Konkursu, koordynuje udział laureatów i nauczyciela w wycieczce.
c. Ustalenia Szkolnej Komisji Konkursu mają charakter ostateczny i nie podlegają weryfikacji ze strony
organizatorów konkursu.
d. Korespondencja w/s Konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną; adres e-mail
organizatora w stopce pisma.
e. Lista laureatów oraz ich opiekunów zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia
wraz z terminem wycieczki i uroczystego podsumowania.
8. ORGANIZATORZY nie zapewniają ubezpieczenia dla uczestników.
9. ZGŁOSZENIE SZKOŁY do Konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
10. ZAKRES MERYTORYCZNY konkursu bazować będzie na:
a. prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Muzeum i dostarczonej do szkół drogą
elektroniczną,
b. stronie internetowej Muzeum - www.muzeum-drozdowo.pl
c. stronie internetowej http://www.drozdowo.pl/
11. KOMISJA KONKURSOWA:
a. Magdalena Karpińska-Barzyczak – nauczyciel LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej,
przewodnicząca,
b. Marcin Rydzewski – Muzeum Przyrody w Drozdowie,
c. Sylwia Gałązka – nauczyciel LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej,
d. Damian Jasko – historyk, Andrzejewo,
e. Arkadiusz Parzych, historyk, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej,
f. Anna Zbień-Kiełbik – nauczyciel Zespół Szkół Nr 1 im. rtm.W. Pileckiego.

ZARZĄD
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