
Regulamin 

konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

na projekt edukacyjny „Przewodnik juniora po Krakowie. Gotycki Kraków” 

 

§ 1 

 

Organizator konkursu 

 

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa , 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 

Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, 

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Małopolski Kurator Oświaty 

Barbara Nowak. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

 

1) rozwijanie zainteresowań dziejami i dziedzictwem kulturowym Krakowa; 

2) kształtowanie umiejętności związanych z samodzielną analizą, interpretacją dzieł sztuki 

oraz wydarzeń i postaci historycznych; 

3) rozwijanie umiejętności tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji 

pozyskanych z różnych źródeł oraz przedstawiania argumentów uzasadniających własne 

stanowisko; 

4) rozwijanie umiejętności wskazywania powiązań pomiędzy przeszłością a czasami nam 

współczesnymi; 

5) rozwijanie umiejętności pracy projektowej. 
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§ 3 

Adresaci konkursu 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w dwóch 

kategoriach. 

2. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie indywidualnie (1 osoba) lub w 

zespołach 2 – 3 osobowych pod kierunkiem nauczycieli opiekunów projektów. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Warunkiem uczestnictwa złożenie przez nauczyciela: 

a) formularza zgłoszenia (załącznik nr 1), 

b) pracy – projektu edukacyjnego. 

 

§ 5 

Praca konkursowa 

 

1) Praca-projekt uczniowski p.t. „Przewodnik juniora po Krakowie. Gotycki Kraków” 

powinna: 

a) mieć twórczy charakter, 

b) zawierać materiał ikonograficzny i bibliografię, 

c) nie przekraczać objętość 40.000 znaków ze spacjami (czcionka 12, Times New 

Roman); 

d) zawierać metryczkę, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Prace napisane przez zespoły autorskie oraz zgłaszane wcześniej w innych konkursach, 

opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane 

z internetu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 
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§ 6 

Organizacja konkursu 

 

1. Szkoła przystępująca do projektu wypełnia arkusz deklaracji udziału w projekcie (załącznik 

nr 1), metryczkę pracy (załącznik nr 2) i przesyła je wraz z pracę konkursową (wydruk w 

formacie A-4 i zapis elektroniczny na płycie CD w formacie Word) na adres: Towarzystwo 

Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, ul. św. Jana 12, 31-018 Kraków, z dopiskiem 

„Projekt uczniowski” w terminie nieprzekraczalnym do 30 stycznia 2018 r. 

2. Zgłoszenia, które wpłynęły po terminie, nie będą uwzględniane w konkursie (decyduje data 

wpływu). 

3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 1 marca 2018 roku. Wyniki zostaną 

opublikowane na stronie internetowej www.tmhzk.krakow.pl oraz www.mhk.pl 

 

 

§ 7 

Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: uczniów gimnazjów oraz uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 1 marca 2018 roku, 

2. W skład Komisji Konkursowej (Jury) wejdą przedstawiciele Towarzystwo Miłośników 

Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej (Jury) są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub 

zaskarżeniu. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 1 marca 2018 roku. 

5. Fundatorem nagród jest Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum 

Historyczne Miasta Krakowa oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 

6. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe. 

7. W konkursie mogą zostać przyznane również wyróżnienia. Autorzy wyróżnionych prac 

otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe. 

http://www.tmhzk.krakow.pl/
http://www.mhk.pl/


 4 

8. Nauczyciele (opiekunowie) laureatów oraz osób wyróżnionych otrzymają dyplomy oraz 

upominki książkowe. 

9. Każda szkoła zgłoszona do konkursu otrzyma publikacje wydane przez Towarzystwo 

Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 

10. O rodzaju, jakości oraz cenie nagród konkursowych decyduje organizator. Uczestnikom 

nie przysługuje prawo żądania wypłaty równowartości nagród rzeczowych, 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nagrodzonych i 

wyróżnionych projektów w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez 

organizatorów dowolnego opracowania projektu, poprzez umieszczenie na serwerze 

internetowym na stronie www.mhk.pl oraz www.tmhzk.krakow.pl , na co nauczyciele 

opiekunowie projektów wyrażają zgodę, przesyłając formularz zgłoszeniowy i pracę do 

konkursu. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i przetwarzania imion, nazwisk oraz 

ewentualnie wizerunku laureatów konkursu, na co uczestnicy wyrażają zgodę przystępując do 

konkursu. 

 

§ 8 

Uwagi końcowe 

 

1. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac. 

2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu w Krakowie w celu odbioru 

nagrody przez laureatów. 

3. Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Towarzystwie Miłośników 

Historii i Zabytków Krakowa, ul. św. Jana 12, 31-018 Kraków, , tel.12 421-27-83, 12 423-10-

74; e-mail: biuro@tmhzk.krakow.pl 

5.Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej www.tmhzk.krakow.pl, 

www.mhk.pl, a także w siedzibie organizatorów konkursu. 

http://www.mhk.pl/
http://www.tmhzk.krakow.pl/
http://www.tmhzk.krakow.pl/
http://www.mhk.pl/

