
1 
 

 

        

 

 

 

Regulamin Konkursu „Selfie z Niepodległą” 

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września w Toruniu 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września w Toruniu 

Współorganizator:  

Senator RP Przemysław Termiński 

Założenia ogólne: 

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu (zwaną 

poniżej Szkołą), którzy w roku szkolnym 2017/18 uczęszczali do klas 4-7 i 2 

gimnazjum i którzy w dniu rozstrzygnięcia konkursu będą uczniami SP 24 (zwanych 

Uczestnikami). 

2. Zakres Konkursu obejmuje odwiedzenie Miejsc Pamięci Narodowej, będących 

wyrazem pamięci narodu o swej przeszłości, o ważnych wydarzeniach historycznych, 

wybitnych postaciach i wykonanie tam selfie. Przez „Miejsce Pamięci Narodowej” 

rozumie się „grób lub cmentarz wojenny; nieruchomość lub obiekt budowlany albo 

jego pozostałości upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i 

Państwa Polskiego, a w szczególności pomnik, krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec, 

inny obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla 

dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności tablica pamiątkowa” 

(za:http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/), dodatkowo opatrzone 

charakterystycznym znakiem przedstawiającym dwa nagie miecze grunwaldzkie oraz 

znicz na czarnym tle, które jest stosowane do oznaczenia miejsc martyrologii, 

muzeów, cmentarzy czy miejsc walk Polaków (za:www.znajznak.pl). 
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3. W Konkursie zostanie wyłonionych pięciu laureatów, którzy odwiedzą najwięcej 

Miejsc Pamięci Narodowej i wykonają w nich selfie.  

4. Zasięg Konkursu obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Cele Konkursu:   

 pogłębianie wiedzy i świadomości obywatelskiej 

 upowszechnianie wiedzy na temat Miejsc Pamięci Narodowej 

 pobudzanie i rozwijanie zainteresowań historią Polski 

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz umiejętności stosowania 

zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu 

 nauka poprzez zabawę 

 wykorzystanie nowych technologii w celu zdobywania i promocji wiedzy 

 rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania 

 

Warunki uczestnictwa 
 

6. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  przesłanie  zgody rodzica/opiekuna 

prawnego na udostępnienie wizerunku (załącznik nr 1) na ades:selfie@sp24torun.eu 

7. Wykonanie selfie w Miejscach Pamięci Narodowej oraz przygotowanie prezentacji wg 

wzoru (załącznik nr 2). 

 

Założenia organizacyjne 

8. Uczestnik może przesyłać selfie w trakcie wakacji na adres: selfie@sp24torun.eu w 

celu publikacji na szkolnym Facebooku (dalej: fb). 

9. Brak publikacji na fb nie dyskwalifikuje Uczestnika w udziale w Konkursie. 

10. Na selfie musi znajdować się wizerunek Uczestnika Konkursu na tle Miejsca Pamięci 

Narodowej. 

11. Na selfie może być upubliczniony jedynie wizerunek Uczestnika Konkursu. Zdjęcia 

nie spełniające tego wymogu nie będą  brane pod uwagę. 

12. Nie będą akceptowane prace:  

 z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 

graficznej;  

 powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku niespełnienia 

wyżej wymienionych zasad.  
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Zasady przeprowadzania Konkursu 
 

 Etap I - Wykonanie zdjęć Miejsc Pamięci Narodowej w okresie 23 czerwca- 30 

września 2018 roku. 

 Etap  II - wykonanie prezentacji zgodnie z załącznikiem nr 2 i złożenie jej  

w wersji papierowej u p. Moniki Cesarz do 30 września 2018 roku. 

 Etap III -  praca Komisji Konkursowej i wyłonienie Laureatów. 

 Etap IV - ogłoszenie wyników do 20 listopada 2018 roku. 

 

Oceny i nagrody 
 

13. Wszystkie prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez 

Dyrektora Szkoły. 

14. Organizator Konkursu uhonoruje pięciu laureatów Konkursu nagrodami rzeczowymi 

oraz dyplomami. 

15. Każdy z Laureatów otrzyma pochwałę Dyrektora Szkoły, a także celującą ocenę 

cząstkową z historii. 

16. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, potwierdzające ich udział w 

konkursie. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia wyróżnień dla wybranych Uczestników 

Konkursu za szczególne zaangażowanie. 

 

Finansowanie konkursu: 

18. Konkurs finansowany jest ze środków Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu oraz 

Senatora RP Przemysława Termińskiego. 

19. Dopuszcza się możliwość ufundowania nagród w Konkursie przez wymienionych w 

niniejszym Regulaminie współorganizatorów lub przez inne instytucje. 

Postanowienia końcowe: 

20. Regulamin Konkursu oraz wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem 

można uzyskać: 

 w sekretariacie SP 24 w Toruniu ul. Ogrodowa 3/5 

 na stronie www:http://sp24torun.eu 

 

21. Udział w konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu Konkursu. Udział  w  

Konkursie  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem  przez  rodziców osoby  uczestniczącej  

zgody  na  publikowanie  i  przetwarzanie  przez  Organizatora  ich  danych  

osobowych,  a  także  wykorzystanie  wizerunku  na  potrzeby konkursu oraz w celach 

marketingowych. 

http://sp24torun.eu/
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22. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalu 

internetowego, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs. 

23. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na 

Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie 

materiałach promocyjnych. 

 


