
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Historycznego 

dla dzieci i dorosłych 

„Nasz patron, nasze miasto, nasza szkoła” 
 

 

I. Organizator. 

 

Organizatorem konkursu jest Uczniowski Klub Sportowy „Test” przy Szkole Podstawowej 

nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim, ul. Królewska 21, 87 – 880 Brześć 

Kujawski. 

 

II. Uczestnicy. 

 

Uczniowie SP nr 1 w Brześciu Kujawskim z członkami rodziny: rodzicami, dziadkami itd. 

 

III. Cele konkursu: 

 kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla ojczystej historii oraz dokonań 

naszych przodków, 

 ukazywanie wzorów, kultywowanie wartości, ideałów i postaw, 

 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań historycznych młodzieży, 

 zainspirowanie i zachęcenie młodzieży oraz dorosłych do podjęcia samodzielnych 

badań nad historią, 

 doskonalenie umiejętności zdobywania informacji oraz ich wykorzystania. 

 

IV. Zakres tematyczny konkursu. 

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji w formacie pps, ppsm, ppsx, ppt, pptm, 

pptx. Prezentacja powinna zawierać informacje o: 

 dokonaniach Władysława Łokietka; 

 przełomowych wydarzeniach z dziejów Brześcia Kujawskiego; 

 najważniejszych faktach z życia szkoły. 

Rozmiar prezentacji nie powinien przekroczyć 20 slajdów. Pierwszy z nich powinien 

zawierać tytuł prezentacji oraz nazwiska autorów. Rozmiar i rodzaj czcionki powinien być 

jednakowy dla całej prezentacji. 

W prezentacji można wykorzystać archiwalne zdjęcia związane z historią miasta 

i szkoły, pod warunkiem posiadania praw autorskich do powyższych. Do prezentacji należy 

załączyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do prezentowanych materiałów 

wykorzystanych w prezentacji lub zgodę autorów do ich wykorzystania (w załączniku). 

Prezentacja powinna zostać zapisana w jednym pliku. Dopuszcza się prezentację 

zawierającą dodatkowo pliki muzyczne. 

 

V. Termin składania prac. 

 

Prace należy składać w terminie do 30 maja 2018 r. na nośniku (pendrive) u pani Jadwigi 

Dulskiej wraz z wypełnionym oświadczeniem dot. praw autorskich. 



Zgoda na wykorzystanie fotografii/grafiki/utworu 
 

 

……………………………………………………., ……………....... 
(miejscowość i data) 

 

 

 

 Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………...., 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………......, 

nr PESEL ………………………………………………………….…………………………………… , 

wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Szkołę Podstawową nr 1 w Brześciu Kujawskim 

im. Władysława Łokietka zdjęcia/zdjęć/grafiki/utworu* przedstawiającego/ych …………………….. 

mojego autorstwa opublikowanych ……………………….…………………………………………… 

(wskazać miejsce publikacji, np.: slajd nr 2,5 prezentacji pt:…….) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne 

udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację 

za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW 

(Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez 

ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.  

 

 Oświadczam, że ww. grafika/materiały multimedialne/inne materiały jest/są moją własnością 

i nie narusza praw osób trzecich, ani nie jest obciążona żadnymi roszczeniami. 

Oświadczam, że ww. grafika/materiały multimedialne/inne materiały umieszczona 

w prezentacji w slajdach nr ……………………………………………, została/y wykorzystana/e 

przeze mnie na licencji Creative Commons, nie narusza/ją praw osób trzecich, ani nie jest/nie są 

obciążona/e żadnymi roszczeniami.* 

 Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, 

oraz że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………. 

(czytelny podpis autora, opiekuna prawnego) 
 
*  niepotrzebnie skreślić 


