Regulamin Wojewódzkiego Konkursu pt.
„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”.
Szlakiem Marszów Śmierci z KL Auschwitz – styczeń 1945r.
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Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest: Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana
Batko w Chorzowie.
2. Celem konkursu jest pielęgnowanie pamięci o ofiarach Auschwitz, o tragedii
zagłady (w szczególności o marszach śmierci z KL Auschwitz),
a także kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na problem łamania
we współczesnym świecie praw człowieka ( ksenofobia, rasizm, nacjonalizm,
antysemityzm itp.)
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich oraz uczniów ósmych klas
szkół podstawowych z województwa śląskiego.
4. Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez nauczyciela – opiekuna
merytorycznego.
Nadesłana praca musi stanowić oryginalną twórczość ucznia wcześniej
niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
5. Prace uczestników powinny być opatrzone pseudonimem:
praca konkursowa powinna być zamieszczona w jednym e-mailu i opatrzona
pseudonimem natomiast w drugim e-mailu dane uczestnika konkursu. W ten sposób
zapewniona zostanie anonimowość autorów prac co wpłynie na obiektywizm oceny
pracy.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a) wypełnią formularz zgłoszeniowy do 17 stycznia 2021 roku,
b) zapoznają się z niniejszym regulaminem,
c) będą posiadały zgody podpisane przez rodziców(dotyczy osób
niepełnoletnich, natomiast osoby pełnoletnie wypełniają zgody
samodzielnie. Zgody zawierają również klauzulę RODO.
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Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs jest jednoetapowy i udział w nim jest bezpłatny.
2. W ramach konkursu uczniowie mogą przygotować pracę w jednej
z zaproponowanych kategorii:
a) Krótka forma literacka- napisanie utworu prozatorskiego lub poetyckiego
odnoszącego się do tematu konkursu. Praca powinna zostać przesłana mailem w
formacie *.pdf na adres mailowy organizatora (długość utworu nie powinna
przekroczyć 2 stron formatu A4, czcionka 12 Times New Roman).

b) plastyczny – plakat format A3.Technika mieszana (do wyboru farby
plakatowe, pastele, pisaki, mazaki, elementy wycinane z papieru, gazet),
kartka pocztowa lub znaczek pocztowy (bez ząbków). Format A4. Technika
rysunkowa: kredki, pisaki, mazaki, pastele.
c) Praca fotograficzno-graficzna – wykonanie fotografii lub projektu graficznego
odnoszącego się do tematu łamania praw człowieka (rasizm, ksenofobia,
antysemityzm,
nacjonalizm
itp.)
w
oparciu
o
tragiczną
historię
KL Auschwitz. Fotografie lub projekt powinny zostać wysłane w formie cyfrowej, w
pliku *.jpg w rozmiarze nie mniejszym niż 1 MB na adres mailowy organizatora (od
3-5 fotografii).
3. Prace konkursowe prosimy wysyłać na adres mailowy do 22 stycznia
2021 roku na adres: zst2mbatko@gmail.com
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Nagrody i wyróżnienia
1. Prace konkursowe oceniane będą w każdej kategorii, w której przewiduje się
przyznanie I, II i III nagrody oraz wyróżnień.
2. Informacja o zakwalifikowaniu do finału konkursu zostanie podana
do 26 stycznia 2021 r.
3. Finaliści konkursu zostaną zaproszeni na galę rozdania nagród 28 stycznia
2021 roku, która odbędzie się w auli Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana
Batko w Chorzowie przy ul. Powstańców 6a.
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Postanowienia końcowe
1. Kwestie sporne rozstrzyga organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu w
przypadku naruszenia przez niego postanowień regulaminu.
4. Dodatkowych informacji udzielają:
Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie
Adam Lichota tel: 664-78-11-98
Aleksandra Zdaniewicz tel. 606-53-24-91

