Konkurs wiedzy o życiu i działalności Kurta Schumachera
Regulamin konkursu
§1
Organizatorem konkursu jest fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta
Schumachera w Chełmnie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 „Liceum i Gimnazjum
Chełmińskie” w Chełmnie.
§2
Konkurs jest adresowany do młodzieży ze szkół z Chełmna i Powiatu Chełmińskiego w wieku 13-18 lat
i odbędzie się w dwóch kategoriach:
1) test wiedzy o życiu i działalności Kurta Schumachera,
2) prezentacja multimedialna o życiu i działalności Kurta Schumachera.
§3
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13 października 2017 r. (rocznica urodzin Kurta Schumachera
w Chełmnie) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1.
§4
Główną nagrodą w konkursie jest 2-dniowa wycieczka do Berlina (dla 3 laureatów w każdej kategorii).
Konkurs został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
§5
Terminarz konkursu:






zgłoszenie szkół do udziału w konkursie – 25.09.2017 r. (formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1);
dostarczenie prezentacji multimedialnych przez uczniów na płytach DVD / CD – 11.10.2017 r.
zgłoszenie uczniów do testu wiedzy – 11.10.2017 r.;
test wiedzy o życiu i działalności Kurta Schumachera – 13.10.2017 r.;
wręczenie nagród laureatom konkursu – 13.10.2017 r.

Zgłoszenie szkół do udziału w konkursie należy kierować do 25 września 2017 r. dostarczając kartę
zgłoszenia (załącznik nr 1) do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmnie, ul. Dominikańska 35
lub drogą elektroniczną przesyłając skan zgłoszenia (załącznik nr 1) na adres e-mailowy:
fundacja.ecwm@chdk.pl
§6
Tematyka konkursu:
 biografia Kurta Schumachera (literatura zostanie podana szkołom, które zgłoszą się do udziału
w konkursie).
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§7
Cele konkursu:
 przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o życiu i działalności Kurta Schumachera wśród
uczniów szkół z terenu Chełmna i powiatu chełmińskiego;
 promocja Chełmna jako miejsca urodzin Kurta Schumachera;
 zachęcenie nauczycieli i szkół do realizacji ciekawych i aktywnych form edukacji historycznej;
 zacieśnianie stosunków polsko-niemieckich.
§8
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
1) TEST WIEDZY
Dotyczyć będzie znajomości biografii Kurta Schumachera.
Po rozwiązaniu testu komisja ocenia prace i wybiera trzech laureatów.
2) PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
Dotyczyć ma życia i działalności Kurta Schumachera.
Komisja ocenia prace i wybiera trzech laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 samodzielność wykonania,
 przejrzystość przekazywanych treści,
 jakość, estetyka wykonania,
 oryginalność – oryginalny sposób przedstawienia informacji
 zwięzłość,
 stopień trudności wykonania,
 poprawność merytoryczna i językowa,
 prezentacji musi towarzyszyć podkład muzyczny.
§9
Oceny testu i prac multimedialnych dokona komisja powołana przez Organizatora.
§ 10
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 13.10.2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, na
stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 oraz Europejskiego Centrum Wymiany
Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie.
§ 11
Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych w zakresie wymagań w organizacji konkursu (publikacje, ogłoszenia wyników,
upowszechnianie prac na stronach internetowych organizatorów, itp.)
Uczestnictwo w konkursie - prace multimedialne jest tożsame ze zrzeczeniem się praw autorskich na
rzecz Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1.
Przekazanie prac konkursowych jednoznaczne jest z oświadczeniem, iż nie naruszają one praw osób
trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Organizatorzy
konkursu zastrzegają sobie możliwość wykorzystania prac multimedialnych do promowania
i popularyzacji postaci Kurta Schumachera.
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Załącznik Nr 1

Konkurs wiedzy o życiu i działalności Kurta Schumachera
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nazwa szkoły (pieczęć) …………………………………………………………………………………………………………..
Ulica ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy ………………………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość ………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon / fax / e-mail …………………………………………………………………………………………………….……..
Imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon Opiekuna uczniów biorących udział w konkursie:
1) test wiedzy …………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………….………..
2) prezentacja multimedialna …………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………….….….
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem KONKURSU WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI
KURTA SCHUMACHERA i akceptuję jego warunki.

…………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………….
podpis, pieczęć szkoły
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