Regulamin konkursu „100/100”
Motto:
„Pieśń twa — nie skona z niedokończoności —
Jeźli anielstwo jej wyżywić zdołasz.“
C. K. Norwid

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.
125 ze zmianami).
§ 1. Ustalenia podstawowe
1. Konkurs „100 na 100” (zwany dalej Konkursem) jest Konkursem interdyscyplinarnym
organizowanym przez Szkołę podstawową nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana
Twardowskiego w Warszawie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych i klas
gimnazjalnych województwa mazowieckiego, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim
swój udział.
3. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem 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 (RODO).
§ 2. Cele Konkursu
1. Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej historii, geografii i przyrody
Polski.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz wrażliwości na dziedzictwo kulturowe.
3. Włączenie uczniów w obchody stulecia odzyskania niepodległości i uczczenie tej
rocznicy.
4. Rozwijanie artystycznych (literackich, plastycznych) zainteresowań i zdolności
młodzieży.
5. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów.
6. Kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjnokomunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości.
7. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy
informacji, korzystania z różnych źródeł dotyczących danej tematyki.
8. Wykorzystanie środków technologii informacyjno-komunikacyjnych i otwartych
zasobów edukacyjnych jako płaszczyzny do nauki.
§ 3. Organizacja Konkursu
Konkurs przeprowadza Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin poprzez wyznaczoną
komisję (zwana dalej Komisją Konkursu)
1. Siedzibą Komisji Konkursu jest filia SP nr 2 przy ul. Wąwozowej 28 w Warszawie.

2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w poszczególnych etapach Konkursu
określony jest w § 4 ust. 3.
3. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu są przekazywane na
stronie www.gim.spr.edu.pl
§ 4. Przebieg Konkursu
1. Konkurs jest trzyetapowy. Każdy z uczestników może wziąć udział we wszystkich etapach
Konkursu. I etap – fotograficzny- poznawanie dziedzictwa regionu, II etap – literackoprzyrodniczy, III etap – historyczny.
2. Terminarz Konkursu zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Konkurs obejmuje treści nauczania niżej wymienionych przedmiotów:
● Informatyka
→ Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci
komputerowej.
→ Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie)
informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci.
→ Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informatycznokomunikacyjnych.
→ Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych,
motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.
● Język polski
→ Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
→ Czytanie i słuchanie.
→ Analiza i interpretacja tekstów kultury - wstępne rozpoznanie, analiza, interpretacja
i wartościowanie.
→ Tworzenie wypowiedzi – mówienie i pisanie, dokonywanie starannej redakcji tekstu
napisanego na komputerze.
● Wiedza o społeczeństwie
→ Obraz współczesnego społeczeństwa polskiego.
● Plastyka
→ Tworzenie wypowiedzi
→ Ekspresja przez sztukę.
● Geografia
→ Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną
→ Poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski, własnego regionu oraz
najbliższego otoczenia – „małej ojczyzny”.
4. Udział w Konkursie wymaga wypełnienia i przesłania Karty zgłoszenia uczestnika (Załącznik
nr 2). Należy wypełnić zamieszczony na stronie www.gim.spr.edu.pl formularz i podpisany
przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs.spr@gmail.com lub za pośrednictwem Poczty
Polskiej na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin, ul. Wąwozowa 28, 02-796
Warszawa.
5. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika Konkursu muszą wypełnić i podpisać Zgodę na
uczestnictwo w konkursie (Załącznik nr 3) i wysłać ją razem z formularzem zgłoszenia. Jest to
warunek uczestnictwa w konkursie.

6. ETAP I. Konkurs fotograficzny „100 regionalnych kapliczek na 100-lecie
niepodległości”.
Pierwsze zadanie polega na odnalezieniu i sfotografowaniu kapliczki charakterystycznej dla
miejsca zamieszkania uczestnika. Może to być kapliczka przydrożna lub podwórkowa. Do
zdjęć należy dołączyć informację o lokalizacji sfotografowanej kapliczki.
→ Zdjęcia przedstawiające mazowieckie kapliczki należy zamieścić w sieci
z wykorzystaniem usługi PicasaWeb Albums lub podobnej, która umożliwia
przeglądanie wykonanego albumu w dowolnej przeglądarce internetowej. Zdjęcia
powinny spełniać następujące kryteria:
• format plików JPG;
• minimalne rozmiary fotografii: szerokość 800 px, wysokość 600 px (dopuszczalne
są zdjęcia w orientacji pionowej, czyli szerokość 600 px, wysokość 800 px);
• należy pamiętać o odpowiedniej jakości zdjęć, która umożliwi ich wyświetlanie
w przeglądarkach internetowych i jednocześnie zachowanie dobrej jakości fotografii;
• fotografie mogą być poddane obróbce i korekcie w programach graficznych;
• link do zdjęć należy wysłać na adres konkurs.spr@gmail.com.
→ Za ETAP I można zdobyć maksymalnie 100 punktów, niezależnie od liczby
przesłanych zdjęć.
→ Uczestnik zobowiązuje się do wykonania na prośbę organizatora odbitek
fotograficznych wybranych zdjęć w formacie 30x40.
→ Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.gim.spr.edu.pl.
7. ETAP II. Konkurs literacko – przyrodniczy „100 miejsc na 100- lecie niepodległości”.
Zadaniem uczestników tego etapu jest odwiedzenie ciekawego miejsca w Polsce i opisanie
jego walorów przyrodniczych, historycznych lub kulturowych.
→ Tekst powinien być opatrzony zdjęciem i zawierać nie więcej niż 900 znaków.
→ Dokument wraz z ilustracją nie może przekraczać 1 strony A4 i powinien być
przygotowany wg następujących zasad:
• czcionka - 12 pkt. Times New Roman,
• interlinia - pojedyncza
• margines - 2 cm
→ Dokument w formacie doc, docx, rtf należy przesłać na adres konkurs.spr.@gmail.com
→ Teksty będą publikowane na bieżąco, jako dodatek do mapy Polski, prezentowanej
w szkole oraz na stronie internetowej.
→ Za ETAP II można zdobyć maksymalnie 100 punktów.
8. ETAP III. Konkurs historyczny „Bliscy świadkowie historii”.
Zadaniem uczestników będzie przeprowadzenie rozmów z bliskimi, którzy uczestniczyli
w dowolnych wydarzeniach historycznych naszego kraju i przedstawienie ich komisji Konkursu
na jeden z wybranych sposobów:

→ literacki (wywiad, wspomnienie, reportaż, esej). Praca nie powinna przekraczać 9000
znaków.
→ komiks na podstawie zasłyszanej opowieści. Komiks powinien zawierać maksymalnie
5 plansz w formacie A4 wykonanych dowolną techniką. Komiks należy przesłać
w formacie .pdf na adres konkurs.spr@gmail.com.
→ Odcinek podcastu w postaci audio, zawierający przygotowaną i nagraną wypowiedź
uczestnika historii. Czas trwania nagrania: maksymalnie 30 minut. Dopuszczalny format
zapisu: mp3, wav. W treści wypowiedzi powinny być zawarte informacje o autorze: imię
i nazwisko, klasa, szkoła. Plik z nagraniem należy wysłać na adres
konkurs.spr@gmail.com
→ Każda praca powinna zawierać informacje o rozmówcy i notkę historyczną
o prezentowanym wydarzeniu
→ Za ETAP III można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
§ 5. Nagrody i wyróżnienia
1. Zwycięzcami konkursu zostają uczestnicy, którzy uzyskają 85% punktów we wszystkich
trzech etapach.
2. W przypadku, gdy żaden z uczestników nie uzyska takiego wyniku, nagrodzone zostaną
trzy osoby z najwyższymi wynikami.
3. Najlepsi uczestnicy poszczególnych etapów zostaną wyróżnieni dyplomami.
4. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
§ 6. Ustalenia końcowe
1. Uczestnik oświadcza, że przesłana przez niego praca nie narusza praw osobistych ani
majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, prawa do
wizerunku, innych dóbr osobistych ani ich interesów chronionych przepisami prawa.
2. Organizatorowi przysługuje prawo dyskwalifikacji uczestnika w przypadku, gdy uzyska
wiarygodną informację, że praca narusza prawa osób trzecich lub jej autor w jakikolwiek sposób
naruszył postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac uczestników Konkursu do celów
edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji – we fragmentach lub w całości – z zachowaniem
praw autorskich.

