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Regulamin miejskiego konkursu historycznego
„Niezwykły kapral – historia prawdziwa oparta na czterech łapach”
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 56 im. Arkadego Fiedlera z Oddziałami
Integracyjnymi w Bydgoszczy.
2. Cele konkursu:
 ukazanie historii niezwykłego niedźwiedzia – żołnierza;
 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
 budzenie zainteresowania przeszłością;
 uczenie młodzieży dokonywania selekcji informacji;
 popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy historycznej dotyczącej II wojny światowej;
 pogłębienie wiedzy uczniów na temat szlaku bojowego 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława
Andersa;
 kształtowanie wśród młodzieży postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 tworzenie płaszczyzny pozytywnej rywalizacji między uczestnikami konkursu i między szkołami;
 kształcenie umiejętności skutecznego porozumiewania się i podejmowania grupowych decyzji.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych i uczniów oddziałów
gimnazjalnych.
4. Tematyka konkursu obejmuje wydarzenia z okresu II wojny światowej.
5. Konkurs przebiega w formie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności obejmującego powyższą
tematykę, w tym znajomośd ilustracji, postaci, tekstów źródłowych, faktografii.
6. Uczniowie podczas konkursu rozwiązują test w parach.
7. Każda szkoła może zgłosid maksymalnie trzy dwuosobowe zespoły.
8. Literatura: organizatorzy konkursu zapewnią materiały do nauki (szczegóły zostaną podane po
zgłoszeniu szkół do konkursu; będzie możliwośd otrzymania ksero poprzez "skrzynki" WEiS
lub będą bezpośrednio przesłane do szkół oraz udostępnione na stronie internetowej
www.gim20.byd.edu.pl).
Warto obejrzed, jako ciekawostkę, film: „Bohater Wojtek, niedźwiedź, który poszedł na wojnę”
adres: https://youtu.be/t3upuZWESYQ.
9. Miejsce i termin konkursu zostaną podane uczestnikom po otrzymaniu wszystkich zgłoszeo.
10. Zgłoszenia należy przesład do 30 kwietnia 2018 r. według wzoru:
a. nazwa szkoły, adres
b. osoba odpowiedzialna (nauczyciel-opiekun) – telefon kontaktowy lub adres e-mail
c. lista uczestników – imię i nazwisko
na adres:
Szkoła Podstawowa nr 56 im. Arkadego Fiedlera
ul. Karpacka 30
85-164 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Niezwykły kapral – historia prawdziwa oparta na czterech łapach” lub w wersji
elektronicznej na adres mailowy: jarek.jamula@gmail.com
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11. Dla laureatów i wyróżnionych w konkursie przewidziane są dyplomy i nagrody ufundowane przez
organizatorów i sponsorów, a dla pozostałych uczestników i opiekunów konkursu w szkole,
dyplomy i podziękowania.
12. Konkurs odbędzie się w budynku przy ulicy Karpackiej 30 w Bydgoszczy. Po zmaganiach
konkursowych zaprezentujemy częśd artystyczną a jury sprawdzi prace, a następnie wręczymy
dyplomy i wyróżnienia oraz nagrody.
13. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. 2002. 101. 926. ze
zm.) w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców, odbioru i rozliczenia nagród przez
organizatorów. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji
z przebiegu wręczania nagród. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu
rozstrzyga organizator.
14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
Koordynatorzy: Marlena Jopek- Pazderska, Jarosław Jamuła.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają organizatorzy: Jarosław Jamuła - tel. 508633041

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.gim20.byd.edu.pl
w zakładce: konkursy.
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