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Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

i Doskonalenia Nauczycieli 

w Łomży 

Regulamin konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych 

„Stare , zapomniane zawody naszego regionu” 

 

I Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu są doradcy zawodowi ŁCRE w Łomży. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.. 

3. Konkurs organizowany jest w okresie: styczeń – maj 2016r..  

4. Ostateczny termin nadsyłania prac na adres: ŁCRE, ul. Polna 16, 18 - 400 Łomża  

do 09.05.2016r. 

II Cele konkursu: 

1. Poznanie i zebranie informacji o zawodach naszych przodków, które istniały na terenie 

województwa podlaskiego. 

2. Upowszechnienie wiedzy o tym, czym zajmowali się zawodowo ludzie zamieszkujący 

dawniej pobliskie tereny. 

3. Budzenie szacunku i dumy z dokonań naszych przodków. 

4. Aktywizacja młodzieży w kierunku poznania dziedzictwa kulturowego oraz budowanie 

więzi lokalnych. 

5. Zachęcenie młodzieży do nabywania umiejętności korzystania z różnych programów 

komputerowych. 

III Przedmiot konkursu: 

1. Uczestnikami konkursu są indywidualni uczniowie, którzy pod opieką nauczyciela 

przygotowują prezentacją. 

2.  Przygotowywana prezentacja (maksymalnie 15 slajdów) na wyżej wymieniony temat 

może być wykonana w programach: Power Point, Prezi i zapisana na płycie CD. 

IV Przebieg konkursu: 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

- szkolnego – wybór najciekawszych prezentacji w szkole; 

-międzyszkolnego – wybór najciekawszych prezentacji spośród wszystkich zgłoszonych 

do konkursu. 
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V  Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie: 

      1.  Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych miasta Łomża. 

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu  tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie  

na potrzeby konkursu. 

4. Praca ta nie może być zgłoszona w innych konkursach. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z pracą 

konkursową do ŁCRE w Łomży w terminie ogłoszonym przez organizatora. 

6. Prace zgłoszone po terminie nie będą dopuszczone do konkursu. 

VI  Komisja konkursowa: 

1. Komisja konkursowa dokona oceny prac i wybierze trzy najwyżej ocenione prace. 

2. Prace będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. 

- ocena formalna to: zgodność pracy z tematem oraz wykonanie w określonym przez 

organizatora programie; 

- ocena merytoryczna to: kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu, kompozycja 

 i spójność pracy, zrozumiały przekaz. 

VII Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Rozstrzygnięcie konkursu – ostatni tydzień maja 2016r. 

2. Wręczenie nagród autorom wyróżnionych prac – do 15.06.2016r. 

VIII Postanowienia końcowe: 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji najciekawszych prac 

 w mediach i materiałach promujących w/w konkurs na stronie internetowej ŁCRE.. 

3. Na działanie komisji konkursowej i zasady konkursu nie przysługuje zażalenie. 

4. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora. 

5. Bliższych informacji n/t konkursu udzielają doradcy zawodowi ŁCRE w Łomży. 

6. Prace zgłoszone do konkursu pozostają u Organizatora. 
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