REGULAMIN
15. EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO
„OD WANDY DO SENDZIMIRA”
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida przy udziale Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa.
2. Patronat sprawują Małopolski Kurator Oświaty, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz
nowohuckie Rady Dzielnic: XIV, XV, XVI, XVII, XVIII.
3. Patronat medialny – „Głos Tygodnik Nowohucki”.
4. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
5. Szkoły przystępujące do projektu reprezentowane są przez 4-osobowe drużyny (1 szkoła może
wystawić dowolną liczbę drużyn).
Zgłoszenie drużyny na załączonej Karcie należy przesłać na adres: Ośrodek Kultury im. Cypriana
Kamila Norwida, 31-959 Kraków, os. Górali 5, fax. 012 644 27 65,
drogą mailową: m.bielawska@okn.edu.pl
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Ośrodka Kultury – do dnia 11 grudnia br.
6. Dla uczestników projektu zorganizowane zostaną wykłady oraz konsultacje, które odbywać się będą
w cyklu comiesięcznym, w każdą 2. sobotę miesiąca o godz. 10.00.
7. Finał projektu z udziałem zgłoszonych drużyn szkolnych odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. (czwartek)
w ARTzonie Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4, Kraków.
Uczestników obowiązują wiadomości uzyskane podczas spotkań/wykładów oraz wydawnictwa
Muzeum Historycznego miasta Krakowa z serii Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty* (na tej
podstawie ułożone zostaną pytania finałowe).
8. Zadania konkursowe:
I) „Nowe życie w Nowej Hucie” – rozmowa (zarejestrowana w formie filmiku) z mieszkańcem Nowej
Huty, który w latach 1949-1959 tutaj żył, chodził do szkoły, pracował lub był świadkiem bądź
uczestnikiem ważnych wydarzeń. Praca nie może dotyczyć osoby ogólnie znanej, z którą
wywiady były przeprowadzane już wielokrotnie.
Wymagania :
 Rozmowa nakręcona telefonem komórkowym
 Czas trwania – max 10 minut
Do pracy należy załączyć metryczkę (ekipa szk. nr……, nazwiska uczniów-autorów)
i przesłać mailowo na adres m.bielawska@okn.edu.pl lub dostarczyć na płytce do sekretariatu
Ośrodka Kultury, os. Górali 5, 31 – 959 Kraków.
Dodatkowo praca musi posiadać autoryzację oraz oświadczenie** o zgodzie na publikację na stronie
internetowej Organizatora (należy przesłać skan dokumentów lub dostarczyć oryginały na adres:
Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida, 31-959 Kraków, os. Górali 5 – sekretariat.
Termin dostarczenia prac: do dnia 14 marca 2016 r.
Wszystkie prace zostaną zakodowane przez Organizatora.
Trzy najwyżej punktowane przez jury prace zostaną zaprezentowane na stronie Organizatora
(www.okn.edu.pl)

II)
Rozwiązanie zadania na stronie konkursu - uczestnictwo w comiesięcznych, sobotnich spotkaniach
edukacyjnych jest konieczne w celu uzyskania wiadomości niezbędnych do rozwiązania zadań,
zamieszczonych na stronie internetowej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

http://okn.edu.pl/index.php/propozycjekulturalne/konkursy-przeglady/od-wandy-dosendzimira
III)
Finał projektu
4-osobowe ekipy (zgłoszone do 11 grudnia 2015 r.) odpowiedzą na 3 wylosowane pytania:
ułożone na podstawie wiadomości zdobytych podczas comiesięcznych spotkań i podanej literatury,
niekiedy związane z wyświetlonym fragmentem zdjęcia, filmu bądź wyemitowanym
utworem muzycznym
9. Punktacja
- zadania w cz. I i III konkursu oceniać będzie 3–osobowe jury (dwa, niezależne składy jury)
- rozmowa - max 15 pkt ( w skali 1-5 pkt od każdego jurora)
- poprawne odpowiedzi na 3 wylosowane pytania max 45 pkt (max 15 pkt za każde pytanie;

w skali 1-5 od każdego jurora)
- rozwiązanie 5. zadań - max 25 pkt (po 5 pkt za każde)
Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 85 (w przypadku remisu losowane będą
dodatkowe pytania)
10. Dla zwycięzców konkursu - I, II, III miejsce przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe,
a dla pozostałych uczestników - dyplomy za udział w projekcie.
11. Konsultantami projektu są: Paweł Jagło, Piotr Kapusta – historycy oraz Maciej Miezian historyk sztuki.
12. Wszelkich informacji o projekcie udziela:
Magdalena Bielawska – historyk, koordynator projektu
tel. 12 644 27 65, wew. 46 ; kom. 508 172 653
e-mail: m.bielawska@okn.edu.pl

* Wydawnictwa są dostępne w bibliotece OKN lub do zakupienia w muzeum - Oddział Nowa Huta.
** Dokument do pobrania na stronie Organizatora.

