REGULAMIN II EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU
EDUKACYJNEGO
"Z RODZINNEGO ARCHIWUM"
Honorowy patronat:
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Dolnośląski Kurator Oświaty
I. Organizator
Organizatorem regionalnego konkursu edukacyjnego " Z rodzinnego archiwum" jest
Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
II. Cele konkursu:
Tematem przewodnim będzie historia rodzinna jako egzemplifikacja „historii
wielkiej” (historii Europy, historii państwa i narodu, historii regionalnej i lokalnej) –
dokumentowana, utrwalana, przyswajana i upowszechniana poprzez zbieranie i zapewnienie
przechowywania, wytwarzanie (zapis wspomnień itd.), ewentualnie również formy
opracowania materiałów źródłowych. Tematyka stwarza możliwości realizacji szeregu celów
edukacyjnych (tj. edukacja regionalna) i społeczno-wychowawczych, np. poprzez
kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej.
Celem konkursu jest ponadto:
- zachęcenie do poznania historii własnej rodziny;
- zachęcanie do poznania historii tzw. Małej Ojczyzny, Dolnego Śląska, Polski;
- rozbudzenie zainteresowań genealogią;
- podtrzymanie więzi międzypokoleniowej;
- pobudzanie aktywności młodego pokolenia na rzecz lokalnego środowiska;
- kształtowanie świadomości historycznej;
- zapoznanie z rolą Archiwum Państwowego w dotarciu do materiałów źródłowych;
- rozwój umiejętności plastycznych i pobudzenie wyobraźni artystycznej;
III. Warunki uczestnictwa:
- konkurs skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatów kłodzkiego,
świdnickiego i wałbrzyskiego, gminy miejskiej Świdnica i Wałbrzych oraz gminy
wiejskiej Świdnica, wybranych szkół z Czech;
- konkurs będzie rozstrzygany w ramach czterech kategorii wiekowych: dzieci z klas I-III
szkoły podstawowej, klas IV-VI szkoły podstawowej, klas I-III gimnazjum oraz szkół
ponadgimnazjalnych (dla uczestników z Czech zostanie zastosowane kryterium wiekowe tj.
według systemu polskiego szkolnictwa);
- zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie dowolną techniką plastyczną lub
multimedialną pracy ilustrującej lub dokumentującej historię rodziny; prace mogą przyjąć
dowolną formę (np. pracy malarskiej, komiksu, drzewa genealogicznego, prezentacji,
reportażu itp.);
- maksymalny czas prezentacji multimedialnych: filmów, prezentacji muzycznych – 10 min.
lub 25 slajdów;
- prace konkursowe mają być opisane wg wzoru: imię nazwisko i uczestnika, nazwa placówki,
adres, imię i nazwisko opiekuna, tytuł pracy, wiek dziecka, klasa,
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- kryteria oceny prac: wykorzystanie źródeł archiwalnych (w tym z zasobu: archiwum
państwowego i rodzinnego) oraz opis wykorzystanych źródeł dokumentujących historię
rodziny, samodzielność wykonania prac, kreatywność i pomysłowość ujęcia tematu,
estetyka wykonania prac;
- prace zgłoszone na konkurs stają się własnością Organizatora - zgodnie z jego decyzją mogą
zostać przekazane po zakończeniu konkursu do właściwych gmin lub powiatów;
- Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac nie spełniających zasad
uczestnictwa;
- Administratorem zebranych danych osobowych jest Archiwum Państwowego we Wrocławiu
Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim;
- Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w
konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu; dyrektor szkoły
zobowiązany jest do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców.
IV. Ocena prac konkursowych i nagrody:
- konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:
1) etap szkolny (wewnętrzny): 10.10.2016 - 27.01.2017;
wyłonione na etap gminny 5 - 7 prac konkursowych w każdej z kategorii wiekowych
występujących w danej szkole, należy składać w terminie 30.01-03.02.2017r. do
koordynatora etapu gminnego – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida,
Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży, pok. 302, ul. Franciszkańska 18,
58-100 Świdnica; tel. 74 640 09 42,
2) etap gminno-powiatowy: 30.01.-24.02.2017;
3) etap końcowy: 27.02. - 31.03.2017 (rozstrzygnięcie konkursu);
- etap gminno-powiatowy ma wyłonić od 5 do 7 prac konkursowych w każdej z czterech
kategorii wiekowych, które należy przekazać w terminie do 27.02.2017 r. do Archiwum
Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim;
- prace konkursowe powinny mieć charakter indywidualny a wykorzystane w nich materiały
mieć formę przetworzoną;
- komisja konkursowa ma składać się z 5 osób: jednego przedstawiciela Śląskiego
Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu, dwóch przedstawicieli Archiwum
Państwowego we Wrocławiu, jednego przedstawiciela Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
oraz Uniwersytetu Wrocławskiego/Międzynarodowej Sieci Muzeów Domowych.
- gala wręczenia nagród odbędzie się w ramach kolejnej edycji warsztatów archiwalnych
w siedzibie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
(planowany termin: kwiecień 2017 roku).
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów
biorących udział w konkursie w roku szkolnym 2016/2017 na przetwarzanie
danych osobowych do celów konkursu. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do
zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców o treści:
1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa:
.................................................................................................................................
2. Placówka edukacyjna (adres):
.................................................................................................................................
3. Opiekun (imię i nazwisko nauczyciela, adres e-mail, telefon kontaktowy):
.................................................................................................................................
4. Tytuł pracy:
……………………………………………………………………………………
5. Oświadczenie:
Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM REGIONALNEGO
KONKURSU EDUKACYJNEGO" Z RODZINNEGO ARCHIWUM" i go akceptuję.
Wyrażam

zgodę na udział mojej/-go córki/syna W REGIONALNYM
KONKURSIE EDUKACYJNYM " Z RODZINNEGO ARCHIWUM"
Wyrażam zgodę na publikację (w formie książki i na stronie internetowej) przez
Organizatora pracy autorstwa mojej/-go córki/syna zgłoszonej W
REGIONALNYM
ARCHIWUM"

KONKURSIE

EDUKACYJNYM

Z

RODZINNEGO

……………………………..

........................................................
(data i podpis autora )



"

(Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
niepełnoletniego uczestnika konkursu)

Uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia lub nie wyrazili zgody na zbieranie i
przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu nie może uczestniczyć w
konkursie.
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