REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ
IM. IZAAKA WESOŁKA

I. CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie zainteresowań historią i kulturą Żydów polskich.
2. Tworzenie prac dotyczących wkładu Żydów w polską kulturę i społeczeństwo,
szczególnie na terenie Makowa Mazowieckiego i okolic.
3. Doskonalenie umiejętności pisania dłuższych form wypowiedzi oraz dokumentowania
źródłami historycznymi.
4. Wyłonienie i promowanie uzdolnionych humanistów, ich nauczycieli i szkół.
II. ORGANIZATORZY:
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rodziny Azrieli i Stowarzyszenie Pomocy
Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim przy współpracy
z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną Liceum.
2. Organizatorzy powołują Komisję Konkursową, do zadań której należy opracowanie
regulaminu Konkursu, propagowanie jego idei, współpraca z uczestnikami Konkursu
i ich opiekunami, zapoznanie się z pracami uczestników oraz wyłonienie laureatów.
3. W skład Komisji wchodzą:


Zainteresowani nauczyciele historii, języka polskiego jako członkowie Komisji.



Ekspert z dziedziny kultury i historii Żydów polskich z terenów Makowa
Mazowieckiego i okolic.



Przedstawiciel Rady Pedagogicznej LO.



Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Liceum jako przewodniczący Komisji
Konkursowej.



Sekretarz.



Piotr Kowalik – starszy specjalista do spraw edukacji w Muzeum Żydów
w Warszawie.

4. W skład Komisji Oceniającej nie mogą wchodzić osoby będące promotorami prac lub
opiekunami uczniów.
5. Siedzibą Konkursu jest LO im. Marii Curie Skłodowskiej, ul. Kopernika 2
w Makowie Mazowieckim.
6. Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Starosty Makowskiego.
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III. UCZESTNICY KONKURSU:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
i gimanzjów powiatu makowskiego.
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.lo-curie.pl/sp_lo.html
lub w szkolnym

sekretariacie,

a

następnie

złożenie

pracy

konkursowej

w wyznaczonym terminie.
3. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie prace wykonane
samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. (Nie dotyczy to kopii
zdjęć lecz jest obowiązkowe podanie ich źródła)
4. Uczestnik Konkursu, który jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, powinien mieć
przydzielonego opiekuna – promotora, który jest osobą pełnoletnią.
5. Praca konkursowa może być napisana indywidualnie lub być pracą zbiorową.
6. Do konkursu można zgłaszać własne prace licencjackie i magisterskie, mieszczące się
w ramach tematu.
IV. TEMAT I FORMA:
1. Zakresem tematycznym jest Historia i Kultura Żydów polskich z terenu Makowa
Mazowieckiego i okolic oraz ich wkład w rozwój kultury i społeczeństwa polskiego.
2. Tytuł pracy konkursowej może być sformułowany w inny sposób, lecz praca powinna
się mieścić w zakresie tematu.
3. Forma prac konkursowych – do wyboru:
1) esej,
2) opis,
3) fotoreportaż z opisem.
4) praca naukowa: licencjacka, magisterska, doktorska.
4. Praca powinna być złożona w wersji drukowanej i elektronicznej.
5. Ze względu na potrzebę zapewnienia rzetelności oceniania – prace konkursowe należy
zakodować:
1) na pierwszej stronie wypracowania podać nr PESEL. Dołączyć kopertę z tym
samym nr PESEL, w środku koperty podać: imię i nazwisko uczestnika, imię
i nazwisko nauczyciela prowadzącego, opiekuna, promotora.
2) nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor pracy.
6. Praca powinna być złożona w terminie i miejscu podanym przez Organizatorów.
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7. Fakt wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez
uczestników, ich rodziców lub opiekunów na ewentualne opublikowanie prac.
8. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.
V. TERMINARZ:
1. Ogłoszenie konkursu - 23 czerwca na stronie internetowej Stowarzyszenia Pomocy
Liceum, w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń LO im. Marii Curie Skłodowskiej
i wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w powiecie makowskim, które są zaproszone
do konkursu.
2. Termin składania prac konkursowych do 5 listopada 2014r.
3. Ocena prac do 28 listopada 2014r.
4. Komisja Konkursowa poinformuje uczestników Konkursu, nauczycieli prowadzących
- promotorów o miejscu i terminie podsumowania Konkursu oraz przyznaniu nagród
z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
VI. LAUREACI I NAGRODY
1. Komisja Konkursowa ustala listę laureatów.
2. Nagrody fundowane są w ramach otrzymanej Fundacji Rodziny Azrieli.
I miejsce 1500 zł
II miejsce 1000 zł
III miejsce 500 zł
3. W miarę posiadanych środków pula nagród może być zwiększona, szczególnie
w przypadku prac zbiorowych.
4. Komisja może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
5. Organizatorzy przewidują również stosowne listy gratulacyjne i nagrody dla
nauczycieli prowadzących i promotorów prac konkursowych.
6. Wybrane prace konkursowe mogą zostać opublikowane.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Nauczyciele prowadzący weryfikują prace uczestników pod względem autorstwa.
2. W

sprawach

nieobjętych

Regulaminem

decyduje

przewodniczący

Konkursowej, po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Komisji.
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Komisji

