REGULAMIN KONKURSU

Rodowód i współczesność wojsk specjalnych
I. Zasady ogólne
1. Organizatorem konkursu Rodowód i współczesność wojsk specjalnych zwanego dalej
Konkursem jest Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
2. Współorganizatorem Konkursu jest Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych.

II.

Cele Konkursu

1. Upowszechnianie i kultywowanie chlubnych tradycji Wojsk Specjalnych.
2. Promocja dokonań i osiągnięć oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku wojska
w ramach wychowania patriotycznego młodzieży.
3. Rozwijanie pasji badawczej uczniów.
III.

Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im.
Bartosza Głowackiego w Proszowicach oraz uczniów klas VII – VIII szkół
podstawowych powiatu proszowickiego
2. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Konkursu.
3. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Dowódcę Wojsk
Specjalnych oraz Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.
IV.

Przebieg Konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
1) uczniowie szkół podstawowych
2) uczniowie Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach
2. Konkurs przeprowadzony jest na jednym etapie i w dwóch kategoriach dla szkół
podstawowych i na dwóch etapach dla młodzieży Zespołu Szkół im. Bartosza
Głowackiego w Proszowicach
3. Uczeń szkoły podstawowej biorący udział w konkursie przygotowuje pracę pisemną
lub prezentację multimedialną na jeden z wybranych tematów:
a) Specjalsi ( żołnierze jednostek specjalnych) elitą Wojska Polskiego - uzasadnij
dlaczego?
b) Gdybyś zdecydował/a się na służbę w Wojskach Specjalnych, to w której
jednostce i dlaczego?
c) Który z patronów jednostek specjalnych jest dla ciebie najbardziej intrygującą
postacią?
Uczniowie Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach przygotowują
pracę pisemną na jeden z powyższych tematów.

4. Praca powinna mieć objętość maksimum 2 strony maszynopisu (Times New Roman,
czcionka 12) i powinna zawierać metryczkę (imię i nazwisko uczestnika, nazwa
szkoły, klasa oraz nazwisko opiekuna dydaktycznego).
5. Prace uczniów szkół podstawowych należy przesłać w terminie do 24 marca 2020r.
na adres:
Zespół Szkół im. B. Głowackiego
ul. 3 Maja 107
32 – 100 Proszowice
z dopiskiem „Rodowód i współczesność wojsk specjalnych”
6. Uczniowie Zespołu Szkół im. B. Głowackiego przekazują napisane prace do
szkolnych koordynatorów w terminie do 20 marca 2020 r.
7. Komisja Konkursowa ogłasza listę finalistów, tj. listę uczniów, których prace
uzyskały najwyższe oceny. W przypadku uczniów szkół podstawowych są to laureaci
i uczniowie wyróżnieni. W przypadku uczniów Zespołu Szkół zostanie wyłonionych
10 uczniów z najwyższymi wynikami, którzy przystąpią do drugiego etapu.
8. II etap odbędzie się w Zespole Szkół im . B. Głowackiego w dniu 2 kwietnia 2020 r.
i będzie polegał na rozwiązaniu testu z zakresu tematu wojsk specjalnych.
9. Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów. W pracach Komisji będzie uczestniczył
przedstawiciel Wojsk Specjalnych.
10. Laureaci i uczniowie wyróżnieni zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami
podczas Święta Zespołu Szkół 3 kwietnia 2020 r.
11. Laureaci – zdobywcy I miejsc w obu kategoriach zostaną nagrodzeni nagrodami
specjalnymi Dowódcy Wojsk Specjalnych w dniu Święta Wojsk Specjalnych 21
maja 2020 r. (przejazd do jednostki wojskowej dla ucznia i opiekuna zapewnia
Zespół Szkół im . Bartosza Głowackiego w Proszowicach)
12. Rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne.
V.

Zasady oraz procedury oceniania prac

1. Prace uczniów oceniane są w skali pięciostopniowej (0-5) według następujących
kryteriów:
1) wartość merytoryczna i zgodność z tematem (0-5)
2) posługiwanie się materiałem źródłowym i rzeczowym (0-5)
3) umiejętność dokonania analizy, syntezy, oceny (0-5)
4) twórcze podejście do tematu (0-5)

VI.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator
konkursu.
2. Szczegółowych informacji udziela: mjr Arkadiusz Kania, mgr Beata Zapiór - Zespół
Szkól im Bartosza Głowackiego w Proszowicach , tel. 12 386 10 35
Przydatne strony:
dkws.wp.mil.pl - zakładka o nas
grom.wp.mil.pl – zakładka o nas
formoza.wp.mil.pl – zakładka o nas

nil.wp.mil.pl – zakładka o nas
nil.link/wojska specjalne
agat.wp.mil
jwk.wp.mil

Zał. 1
METRYCZKA PRACY

Rodowód i współczesność wojsk specjalnych
Nazwa szkoły
Adres
Telefon

Imię i nazwisko autora pracy
Tytuł pracy
Imię i nazwisko opiekuna dydaktycznego
Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości
……………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do innych
konkursów o podobnej tematyce.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów pracy mojego dziecka do celów naukowych i edukacyjnych oraz
jej publikacji (nieodpłatnie) z zachowaniem praw autorskich
........................................................................................................................................................................... .....
(data, podpis jednego z rodziców)
Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) a) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
.......................................………………………............................................................................. ........................
(imię i nazwisko) ucznia
............................................................................................................................................................. ...................
(nazwa szkoły/przedszkola)
do celów związanych z jego udziałem w w/w Konkursie w roku szkolnym 2019/2020
. ………………………………………………..
Podpis jednego z rodziców
Wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych: www.zsproszowice.edu.pl, na facebooku ZS Proszowice,
serwisach gminnych i powiatu proszowickiego oraz w mediach: „Głosie Proszowickim”, „Dzienniku Polskim”
„Internetowym Kurierze Proszowskim” imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście laureatów oraz na
liście osób wyróżnionych.
………………………………………………..
Podpis jednego z rodziców
Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronach internetowych: www.zsproszowice.edu.pl, na facebooku ZS Proszowice,
serwisach gminnych i powiatu proszowickiego oraz w mediach: „Głosie Proszowickim”, „Dzienniku Polskim”
„Internetowym Kurierze Proszowskim” zdjęć, zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas
uroczystego zakończenia konkursu.
………………………………………………..
Podpis jednego z rodziców
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
………………………………………………..
Podpis jednego z rodziców

