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Regulamin Konkursu 

historycznego 

„MOKOTÓW 

WCZORAJ I DZIŚ” 

w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w roku szkolnym 2015/2016 

1.  Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia Mokotowa. 

2. Celem Konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowania 

przeszłością i zachodzącymi na Mokotowie procesami, zjawiskami 

i wydarzeniami historycznymi. 

3. Organizatorem konkursu historycznego w Dzielnicy Mokotów jest 

Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda 

Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3, 02 – 638 Warszawa (tel. 22 848 

54 53 ). 

4. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. 

Warszawy. 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i ma charakter pracy indywidualnej. 

6. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie w terminie 

wyznaczonym przez macierzystą szkołę pracy wykonanej w formie 

dokumentacji albumowej, multimedialnej lub plastycznej, dotyczącej 

tematu konkursu. 

7. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie prace 

wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. 

Zgłaszanie prac konkursowych wykonanych przez inne osoby jest 

całkowicie zabronione. Uczestnicy wraz z opiekunami ponoszą pełną 

odpowiedzialność, związaną z użyciem przygotowanych i dostarczonych 

prac konkursowych, a w szczególności pełną odpowiedzialność za 

naruszenie praw osób trzecich. 



 

2 

 

8. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków 

niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych 

osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. 

9. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. 

10. Oceny zgłoszonych prac dokonuje organizator konkursu. Posługuje się 

on następującymi kryteriami:  

- poprawność merytoryczna (zdjęcia z opisem), 

- dobór materiału rzeczowego, 

- wykorzystanie materiałów źródłowych, 

- oryginalność pracy, 

- samodzielność autora pracy. 

11. Prace konkursowe  powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem 

uczestnika konkursu, nazwą i adresem szkoły oraz imieniem i nazwiskiem 

nauczyciela - opiekuna  pod kierunkiem, którego została wykonana praca 

i dostarczona do siedziby sekretariatu Technikum Ogrodniczego w Zespole 

Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 

w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2016 roku. 

12. Powołana przez Organizatorów Konkursu Komisja, składająca się  

z nauczycieli historii, nauczyciela języka polskiego oraz nauczyciela 

przedmiotu zawodowego, dokona oceny prac według powyższych 

kryteriów, osobno dla szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych oraz 

przyzna odpowiednie nagrody książkowe i dyplomy. 

13. O uroczystym terminie wręczenia nagród organizator poinformuje  

w późniejszym terminie. 

Fundatorem nagród dla uczestników dzielnicowego etapu Konkursu jest 

Dzielnica Mokotów m. st. Warszawy. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 


