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REGULAMIN IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
HISTORYCZNO-LITERACKIEGO

Konkurs  dotyczy  wychowania  patriotycznego  dzieci  i  młodzieży.  Tematem  konkursu  mają  być
wspomnienia członków rodziny – przodków i ich wkład w odzyskanie niepodległości  przez Polskę  oraz

wywołanie  dumy z  dokonań  przodków  i  ambicji  kontynuowania  tych  tradycji  przez  młode  pokolenie,

a także kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u młodzieży. Wskazanie stosunku aliantów do

byłych żołnierzy generała Andersa – rozproszonych po całym świecie oraz ich losy. Ukazanie losów byłych

żołnierzy ZWZ, WIN, BCH, AK w powojennej Polsce.

I   TEMATYKA:
„II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

II  POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Historyczno-Literackiego (zwanego w dalszej części „Konkursem”) jest

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III  Sobieskiego w Raciborzu przy

współudziale Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Katowice oddział Racibórz.

2. Honorowy patronat nad Konkursem objął: 
- Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego,

- Śląski Kurator Oświaty,

- Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach,

- Starosta Powiatu Raciborskiego,

- Prezydent Miasta Racibórz,

- Dyrektor Muzeum w Raciborzu,

- Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Katowice oddział Racibórz,

- Przewodniczący Związku Sybiraków w Raciborzu.

Medialny patronat nad Konkursem objęły „Nowiny Raciborskie” i Radio „Vanessa”.

3. Konkurs trwa od 02.01.2018r. do 11.05.2018r. (decyduje data stempla pocztowego).

4. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

- dla uczniów klas szóstych i siódmych szkół podstawowych,

- dla uczniów drugich i trzecich klas gimnazjalnych,

- dla uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych.

5. Nadsyłając  prace  na  Konkurs,  autor  zgadza  się  na  jej  późniejsze  opublikowanie  

i upublicznienie przez organizatora (załącznik nr 1).

6. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez

uiszczania honorarium.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.




