Organizator

Patronat Honorowy

REGULAMIN
2. edycji
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA MAKIETĘ ZABYTKU
Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PH.

,,Skarby podlaskiej architektury”
organizowanego przez

Szkołę Podstawową Nr 37
im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
pod honorowym patronatem

Muzeum Historycznego
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

I. CELE KONKURSU
1. Rozbudzanie zainteresowania historią.
2. Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej uczestników.
3. Popularyzowanie tematyki historycznej wśród uczniów.
4. Uświadamianie, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć
współczesny świat.
5. Wychowanie do wartości (dbanie o dziedzictwo narodowe, budowanie
więzi ze swoją Małą Ojczyzną).
6. Zwrócenie uwagi na konieczność ochrony zabytków.

II. UCZESTNICY KONKURSU. ZGŁOSZENIA
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (kl. IVVIII) oraz szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) na adres e-mailowy
organizatora: sp37@um.bialystok.pl (w temacie e-maila należy wpisać
,,Zgłoszenie - nazwa szkoły", np. ,,Zgłoszenie - SP 37")
lub faxem 85 654 12 89.
2.1 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs polega na wykonaniu makiety wybranego zabytku
nieruchomego znajdującego się na obszarze województwa
podlaskiego.
1.1 Makieta powinna w jak najwierniejszy sposób odzwierciedlać
wybrany zabytek (zachowanie kolorów, imitacji materiałów,
kształtu i wyglądu makiety zgodnych z dostępnymi opisami
historycznymi).
1.2 Prace można wykonać z dowolnych materiałów (do
konstrukcji makiety można wykorzystać gotowe elementy
modelarskie, pod warunkiem maksymalnej zgodności tych
elementów z zapisem historycznym i zachowaniem skali modelu).
1.3 Do makiety powinien zostać dołączony zwięzły opis ( max.
1500 znaków) uwzględniający historię i lokalizację zabytku.
1.4 Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące elementy:
zgodność z historią, kompozycja, estetyka wykonania.

2. Kategorie:
2.1 I kategoria: uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej (praca
indywidualna, zespołowa),
2.2 II kategoria: uczniowie kl. VII-VIII szkoły podstawowej
(praca indywidualna, zespołowa),
2.3 III kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych (praca
indywidualna, zespołowa),
2.4 IV kategoria: nagroda internautów.
3. Jeden zespół składający się maksymalnie z trojga uczniów oraz
jeden uczestnik indywidualny może zrealizować jedną pracę.
4. Szkoła może zgłosić kilka prac konkursowych (kilka zespołów bądź
prac indywidualnych).
5. Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty,
firmy kurierskiej do siedziby organizatora: Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego, ul. Jaworowa 8, 15-808 Białystok w
godzinach pracy sekretariatu szkoły 8.00-15.00 (poniedziałek-piątek).
5.1 Organizator prosi o zabezpieczenie prac wysyłanych pocztą,
firmą kurierską. Za zniszczenia powstałe w wyniku transportu
makiet organizator nie odpowiada.
5.2 Do pracy należy dołączyć załącznik nr 2. Prace
dostarczone bez w/w oświadczenia nie będą brały udziału w
konkursie.
5.3 Makietę należy opatrzyć metryczką w widocznym dla
oglądających miejscu (nazwa szkoły, nazwa i miejsce położenia
zabytku, imiona i nazwiska autorów, imię i nazwisko opiekuna).
6. Termin dostarczania prac mija 17 kwietnia 2020 roku o godz.
15.00.
7. O terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu opiekunowie zostaną
poinformowani e-mailowo/telefonicznie tydzień przed planowanym
rozstrzygnięciem.
IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. W każdej kategorii zostaną przyznane I, II i III miejsca oraz
wyróżnienia (oddzielnie dla prac indywidualnych i zespołowych).
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
3. Nauczyciele – opiekunowie uczestników otrzymają podziękowania za
przygotowanie ich do konkursu.

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe,
ani na ich równowartość pieniężną.
5. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora
komisja konkursowa.
6. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z
warunkami regulaminu i ich zaakceptowaniem.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych
niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu, przedłużenia
lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.
4. Organizator
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5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w
celach propagowania konkursu.
5.1 Uczestnicy będą mogli odebrać swoje prace w wyznaczonym
przez organizatora terminie (podanym emailowo, telefonicznie
opiekunom). Nieodebrane makiety przechodzą na własność
organizatora.
6. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
7. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie organizatora
www.sp37.edu.pl.
8. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w
ramach konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 37 im. K. Górskiego w
Białymstoku.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela p. Adrian Petelski
(nr tel. 85 6543 987, e-mail: adek406@wp.pl).

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Konkurs wojewódzki
,,Skarby podlaskiej architektury"
FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKOŁY*

Nazwa szkoły
(pieczątka)
1.
Lista uczniów
(imiona i nazwiska)
*(praca indywidualna,
zespołowa)

2.
3.

*niepotrzebne skreślić
Opiekun (imię i nazwisko)

Numer telefonu oraz
adres e-mail
opiekuna

………….……………………………………………………
(pieczątka i podpis dyrektora placówki)

*Prosimy wypełnić literami drukowanymi lub komputerowo. Przesłać
emailem (sp37@um.bialystok.pl) lub faxem (fax. 85 6541289).

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Konkurs wojewódzki
,,Skarby podlaskiej architektury"
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu ,,Skarby podlaskiej
architektury” organizowanego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych przez Szkołę Podstawową nr 37 im. Kazimierza
Górskiego w Białymstoku i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i
nazwisko) …………………………………………………………….. w w/w
konkursie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
moich i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię,
nazwisko, szkoła, klasa – na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).
3. Wyrażam również zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek
mojego dziecka zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na
stronach internetowych organizatora i współorganizatorów oraz w prasie, w
celu informacji i promocji konkursu.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez organizatora.
5. Zapoznałam/em się z klauzulą informującą, że posiadam prawo dostępu
do danych osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości realizacji w/w praw zawiera
rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zwanego RODO (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).
……………………………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
...............................
Miejscowość, data

…………………………………………………………………….
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika
konkursu

Załącznik nr 2 do Regulaminu dla pełnoletniego uczestnika konkursu (szkoły
ponadgimnazjalne)

Konkurs wojewódzki
,,Skarby podlaskiej architektury"
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu ,,Skarby podlaskiej
architektury” organizowanego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych przez Szkołę Podstawową nr 37 im. Kazimierza
Górskiego w Białymstoku.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych
osobowych dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko,
szkoła, klasa – na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).
3. Wyrażam również zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających mój
wizerunek zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronach
internetowych organizatora i współorganizatorów oraz w prasie, w celu
informacji i promocji konkursu.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez organizatora.
5. Zapoznałam/em się z klauzulą informującą, że posiadam prawo dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Szczegółowe warunki możliwości realizacji w/w praw zawiera rozporządzenie
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO
(Dz. U. UE. L. 2016.119.1).
……………………………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis pełnoletniego uczestnika)

