regulamin V edycji 2012/2013
1.

Głównym organizatorem cyklu konkursów w ramach projektu „Magnum Praemium Wratislaviae” jest
Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Urząd Miejski we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli oraz Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu. Poszczególne konkursy przygotowywane są przez
odrębne instytucje i organizacje.

2.

Projekt „Magnum Praemium Wratislaviae” adresowany jest do szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia.
Termin trwania projektu obejmuje cały rok szkolny 2012/2013. Ogłoszenie ostatecznych wyników i wręczenie
wyróżnień odbędzie się na jesieni 2013 roku.

3.

Celem projektu jest uaktywnienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia w zdobywaniu wiedzy
o własnym mieście, podjęcie działań zmierzających do poznawania środowiska szkoły, osiedla i miasta,
tworzenie warunków do pobudzania tożsamości regionalnej i kształtowania świadomości małej ojczyzny oraz
zdobywanie określonych umiejętności.

4.

W skład V edycji „Magnum Praemium Wratislaviae” wchodzą:
*

VI Konkurs Wiedzy o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna”
organizowany przez Zespół Szkół Nr 23;

*

V Konkurs „Wrocław na fotografii”
organizowany przez Zespół Szkół Nr 23;

*

V Konkurs na reportaż o Wrocławiu
organizowany przez Zespół Szkół Nr 23;

*

VIII Konkurs na multimedialną prezentację o Wrocławiu
organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia;

*

XVIII Konkurs wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich
organizowany przez Oddział Wrocławski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Fundację „Semper Fidelis” i Szkołę Podstawową nr 91;

*

XIX Rajd Śladami pamięci Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
organizowany przez Oddział Wrocławski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Fundację „Semper Fidelis”;

*

VI Konkurs Literacki
organizowany przez X Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Narodowe we Wrocławiu;

*

XII Wrocławski Konkurs „Szkoła promująca turystykę”
organizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Zespół „Centrum Edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu;

*

I Konkurs o Wrocławiu w języku angielskim „My Wroclaw”
organizowany przez Zespół Szkół Nr 23.

5.

W imieniu organizatorów „Magnum Praemium Wratislaviae” działa Komitet Organizacyjny pełniący funkcję jury. W skład jury wchodzą przedstawiciele poszczególnych konkursów. Do jego zadań należy m. in.
prowadzenie punktacji konkursu. Decyzje Komitetu są ostateczne. Siedziba projektu: Zespół Szkół Nr 23,
ul. Dawida 9/11, 50-527 Wrocław, tel. 71 71 75 427 wew. 53 /biblioteka szkolna/, email: zs23wroc.biblio@
interia.pl

6.

Na sumę punktów uzyskanych przez daną szkołę w ramach „Magnum Praemium Wratislaviae” składają się:
*
punkty za udział w konkursach;
*
punkty zdobyte przez uczniów w poszczególnych konkursach /zajęte miejsca i wyróżnienia/.

regulamin 2012/2013

39

A.
VI Konkurs Wiedzy o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna”
I miejsce (drużynowo)		
- 15 pkt
II miejsce (drużynowo)		
- 12 pkt
III miejsce (drużynowo)		
- 10 pkt
wyróżnienie (drużynowo)
- 5 pkt
Każda szkoła otrzymuje 4 pkt za udział w konkursie, po 3 pkt za udział drużyny w finale. Trzech pierwszych
uczniów, którzy indywidualnie zdobędą największą ilość punktów otrzymują odpowiednio: 10 pkt, 7 pkt,
5 pkt. Punkty przyznawane są na podstawie dokumentacji dostarczanej przez organizatorów konkursu.
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B.
V Konkurs „Wrocław na fotografii”
V Konkurs na reportaż o Wrocławiu
VIII Konkurs na multimedialną prezentację o Wrocławiu
XVIII Konkurs wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich
XIX Rajd Śladami pamięci Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
VI Konkurs Literacki
I Konkurs o Wrocławiu w języku angielskim „My Wroclaw
XII Wrocławski Konkurs „Szkoła promująca turystykę”
I miejsce			
- 10 pkt
II miejsce			
- 8 pkt
III miejsce			
- 7 pkt
IV-VI miejsca lub wyróżnienie - 4 pkt
Każda szkoła otrzymuje 3 pkt za udział w konkursie. Punkty są przyznawane na podstawie dokumentacji
dostarczonej przez organizatorów danego konkursu.
7.

Punkty będą przyznane w oparciu o końcowy protokół poszczególnych konkursów dostarczony przez jego
organizatorów do Komitetu Organizacyjnego „Magnum Praemium Wratislaviae”

SZCZEGÓŁOWE
REGULAMINY
KONKURSÓW
VI KONKURS
WIEDZY O HISTORII WROCŁAWIA „WRATISLAVIA AETERNA”
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o Wrocławiu, kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej
i narodowej, pogłębianie więzi obywatelskich i patriotycznych z miejscem zamieszkania, integrowanie
wiedzy szkolnej i pozaszkolnej w zakresie elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego Wrocławia,
doskonalenie umiejętności, wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji.
2. Organizatorami konkursu jest Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu, Towarzystwo Miłośników Wrocławia,
Urząd Miejski Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
3. Konkurs bierze udział w V edycji „Magnum Praemium Wratislaviae”.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
5. Osobami odpowiedzialnymi za konkurs jest p. Zdzisława Surdyka, p. Małgorzata Szydłowska i p. Marzena
Krzempek (ZS nr 23 tel. 71 71 75 427).
6. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 18.01.2013 r. zgłoszenia szkoły na adres: Zespół Szkół
Nr 23, ul. J. Dawida 9/11, 50-527 Wrocław, fax 71 71 75 427 wew. 53, email: zs23wroc.biblio@interia.pl
7. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:
I etap
- utworzenie drużyny reprezentującej szkołę z wyłonionych trzech najlepszych uczniów. Zakres
szkolny
tematyczny i wykaz literatury zostanie (jako załącznik nr 1) podany na stronie www.zs23.
		
wroclaw.pl. Protokół konkursu szkolnego należy przesłać do 30.01.2013 r. (wg wzoru zamie		
szczonego w załączniku nr 2).
II etap
- odbędzie się 22.02.2013 r. o godz. 10 w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu, ul. J. Dawida 9/11.
międzyBiorą w nim udział 3-osobowe drużyny wyłonione w I etapie. II etap polega na napisaniu
szkolny
indywidualnego testu przez każdego z uczestników. Suma punktów drużyny decyduje
		
o zakwalifikowaniu się do III etapu. Test zostanie przygotowany przez organizatorów i będzie
		
sprawdzany przez Komisję. Do finału zostanie zakwalifikowanych 6 drużyn, które uzyskają
		
największą sumę punktów z testu. Trzej uczniowie, którzy otrzymają indywidualnie najwyższą
		
ilość punktów za test zostaną uhonorowani odrębnymi nagrodami. O wynikach II etapu szkoły
		
zostaną powiadomione do dnia 10.03.2013 r.
III etap
- odbędzie się 12.04.2013 r. o godz.10 w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu ul. J. Dawida 9/11.
finał		
Udział w nim wezmą reprezentacje /3-osobowe drużyny/ szkół. Każda drużyna przedstawi
		
prezentację multimedialną, którą oceni komisja konkursowa. Prezentacja nagrana na płytę
		
CD powinna trwać do 10 minut. Komisja będzie zwracać szczególną uwagę na merytorycz		
ność oraz artystyczne walory prezentacji. Tegoroczna tematyka prezentacji to:
•
Historia znanych ogrodów i załozeń parkowych we Wrocławiu.
•
Śladami miejsc i mistrzów sztuki kulinarnej Wrocławia.
•
„Kamienice z przeszłością” w przestrzeni miejskiej Wrocławia
8. O zwycięstwie w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych przez poszczególne drużyny w konkursie
wiedzy i w konkursie na prezentację multimedialną.
9. Nagrody dla finalistów zapewniają organizatorzy konkursu.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania prac uczestniczących
w konkursie. Na stronie internetowej organizatora zostanie zamieszczony załącznik potwierdzający zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników konkursu.
1.
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V KONKURS „WROCŁAW NA FOTOGRAFII”
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1.

2.
3.
4.
5.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o Wrocławiu, pobudzanie tożsamości regionalnej, kształtowanie
świadomości małej ojczyzny, wzbogacenie wiedzy szkolnej i pozaszkolnej o dziedzictwie kulturowym
i historycznym Wrocławia, pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii.
Organizatorami konkursu jest Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu, Towarzystwo Miłośników Wrocławia,
Urząd Miasta Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Konkurs bierze udział w V edycji „Magnum Praemium Wratislaviae” – punkty za udział w konkursie
przyznawane są zgodnie z regulaminem.
Osobami odpowiedzialnymi za konkurs jest p. Beata Wojdyło i p. Małgorzata Szydłowska. (ZS 23 tel. 71 71 75 427
wew. 53, email: zs23wroc.biblio@interia.pl).
Przedmiotem konkursu są indywidualne prace fotograficzne wykonane przez uczniów (czarno-białe lub
barwne w formacie 15x21 cm) przedstawiające:

Dzwony i dzwonnice jako dzieło sztuki w architekturze Wrocławia
6.

7.
8.
9.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap
- wyłonienie trzech najlepszych prac fotograficznych, które będą reprezentować szkołę
		
w drugim etapie. Prace należy przesłać do 22.03.2013 r. na adres: Zespół Szkół Nr 23,
		
50-527 Wrocław, ul. Dawida 9/11, z dopiskiem Konkurs „Wrocław na fotografii”
		
Nadesłane prace muszą być dokładnie opisane na odwrocie zdjęcia /imię i nazwisko
		
autora, klasa i adres szkoły, tytuł fotografii/. Do każdego zdjęcia powinien być dołączony
		
krótki opis obiektu.
.
		
Uwaga! Nadesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu.
II etap
- ocena prac przez jury konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste rozdanie dyplomów i nagród nastąpi 12.04.2013 r.
Nagrody dla finalistów zapewniają organizatorzy konkursu.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac. Nadesłanie zdjęć
na konkurs jest równoznaczne z uznaniem tego regulaminu. Na stronie internetowej organizatora zostanie
zamieszczony załącznik potwierdzający zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników
konkursu.

VI KONKURS LITERACKI
X LO i MUZEUM NARODOWEGO
			

		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obraz, rzeźba, kilim, stara porcelana
- bliskie spotkania z eksponatem muzealnym.

Celem konkursu jest rozwijanie twórczości literackiej młodzieży w oparciu o piękno architektury, historię
i kulturę Wrocławia.
Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr X i Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Konkurs bierze udział w V edycji „Magnum Praemium Wratislaviae”
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Termin nadsyłania prac upływa 08.03.2013 r.
Szczegółowy regulamin konkursu szkoły otrzymają do 15.11.2012 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac oraz zdjęć z finału konkursu.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do p. Katarzyny Łaszkiewicz
(LO nr X, tel. 71 395 84 92, e-mail: k.laszkiewicz@lo10.wroc.pl).

magnum praemium wratislaviae

V KONKURS NA REPORTAŻ O WROCŁAWIU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie
świadomości małej ojczyzny, rozwijanie twórczości literackiej młodzieży.
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 23, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Urząd Miasta
Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Konkurs bierze udział w V edycji „Magnum Praemium Wratislaviae” – punkty za udział w konkursie
przyznawane są zgodnie z regulaminem.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Osobami odpowiedzialnymi za konkurs jest p. Justyna Pietrychowska, p. Agnieszka Doruch, p. Beata Śliwińska
(ZS nr 23 tel. 71 71 75 427 w. 53, email: zs23wroc.biblio@interia.pl).
Przedmiotem konkursu są indywidualne uczniowskie reportaże na jeden z dwóch tematów:
a

• „Każdy dzień jest podróżą przez historię ...” - w formie reportażu przedstaw wpływ przeszłości
na współczesny Wrocław i życie jego mieszkańców;
a

• „Moja rodzina jest jak drzewo - wiatry przemian jej nie złamią ...” - napisz reportaż w którym ukażesz wpływ
przemian historycznych na losy członków swojej rodziny.
7.

8.
9.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach.
I etap
- konkurs w macierzystych szkołach, podczas którego należy wybrać 3 najlepsze uczniowskie
		
reportaże. Najlepszą pracę – dokładnie opisaną (imię i nazwisko autora, klasa i adres szkoły,
		
adres domowy) należy przesyłać do 23.03.2013 r. na adres: Zespół Szkół 23, 50-527
		
Wrocław, ul. Dawida 9/11, z dopiskiem „Reportaż o Wrocławiu” Utwory należy zgłaszać
		
wyłącznie w formie drukowanej.
II etap
- ocena prac przez jury konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste rozdanie dyplomów i nagród nastąpi 12.04.2013 r.
Nagrody: Laureatom II etapu /finał/ nagrody, fundują organizatorzy konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania nadesłanych prac. Na stronie internetowej organizatora
zostanie zamieszczony załącznik potwierdzający zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
uczestników konkursu.

I KONKURS
O WROCŁAWIU W JĘZYKU ANGIELSKIM
„MY WROCLAW”
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie
świadomości małej ojczyzny, rozbudzanie zamiłowania do języka angielskiego. Zadaniem konkursu jest
również zainteresowanie młodzieży wiedzą o Wrocławiu.
Konkurs bierze udział w V edycji „Magnum Praemium Wratislaviae”- punkty za udział i zwycięstwo w tym
konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu (p. Joanna Białas, p. Agnieszka Pałac),
Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Zgłoszenia 3 uczniów z każdej szkoły należy przesyłać do 07.12.2012 roku na adres: Zespół Szkół Nr 23
(ul. J. Wł. Dawida 9-11, 50- 527 Wrocław, tel. 71 717 54 27 w. 53).
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste rozdanie dyplomów i nagród nastąpi 12.04.2013 r.
Szczegółowy regulamin konkursu zawierający m.in. tematykę konkursu, warunki uczestnictwa itp. znajduje
się na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 23.
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