42

SZCZEGÓŁOWE
REGULAMINY
KONKURSÓW
IX POWIATOWY KONKURS
WIEDZY O HISTORII WROCŁAWIA
„WRATISLAVIA AETERNA”
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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.
Organizatorami konkursu jest Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu, Towarzystwo Miłośników Wrocławia,
Urząd Miejski Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
Konkurs bierze udział w VIII edycji „Magnum Praemium Wratislaviae”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Osobami odpowiedzialnymi za konkurs jest p. Małgorzata Szydłowska i p. Marzena Krzempek (ZS nr 23 tel.
71 71 75 427).
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 11.12.2015 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
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 16.01.2016 r. (wg wzoru zamie		
szczonego w załączniku nr 2).
II etap
- odbędzie się 19.02.2016 r. o godz. 12 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 06.03.2016 r.
III etap
- odbędzie się 08.04.2016 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:
•
Życie kulturalno-rozrywkowe Wrocławia na przełomie XIX/XX w.
•
Kulturotwórcza rola Wrocławia w XX - wiecznej Europie
Nagrody dla finalistów zapewniają organizatorzy konkursu.
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.

magnum praemium wratislaviae

