REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO
„Z rodzinnej szuflady”
I

Zasady uczestnictwa w konkursie

Organizatorem konkursu edukacyjnego „Z rodzinnej szuflady” jest Archiwum Państwowe w
Siedlcach oraz Fundacja Badań Regionalnych Sigillum. Organizacja konkursu ma na celu
zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów Dużej i
Małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Celem konkursu jest zachęcenie uczestników
do gromadzenia rodzinnych pamiątek oraz odpowiedniej dbałości o rodzinne fotografie i
dokumenty.
II

Cele konkursu

1. Tematem przewodnim jest historia rodzinna.
2. Celem konkursu jest :
- zachęcenie do poznania historii własnej rodziny;
- utrwalenie w rodzinie pamięci o przodkach;
- propagowanie poszukiwań dotyczących historii rodziny w źródłach;
- poznanie poprzez pryzmat losów rodziny historii własnej miejscowości i regionu;
- popularyzacja poszukiwań genealogicznych;
- zachęcenie do gromadzenia rodzinnych pamiątek oraz odpowiedniej dbałości o rodzinne
fotografie i dokumenty;
- podtrzymanie więzi międzypokoleniowej;
- popularyzacja wiedzy o archiwach i ich zasobach;
- pobudzanie aktywności młodego pokolenia na rzecz lokalnego środowiska;
- kształtowanie świadomości historycznej;
- rozwój umiejętności plastycznych i pobudzenie wyobraźni artystycznej;
- promowanie nauki poprzez zabawę;
III

Wymogi jakie powinny spełniać prace konkursowe

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Konkurs będzie rozstrzygany w ramach czterech kategorii wiekowych: dzieci z klas I-III
szkoły podstawowej, klas IV-VI szkoły podstawowej, klas I-III gimnazjum oraz szkół
ponadgimnazjalnych.
3. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie dowolną techniką plastyczną lub
multimedialną pracy ilustrującej lub dokumentującej historię rodziny. Prace mogą przyjąć
dowolną formę (np. pracy malarskiej, komiksu, drzewa genealogicznego, prezentacji,
reportażu itp.). Maksymalny czas prezentacji multimedialnych: filmów, prezentacji – 10 min.
lub 30 slajdów, format prac plastycznych nie większy niż 100 cm x 70 cm.
4.W celu zabezpieczenia pamiątek rodzinnych zaleca się zamieszczanie zdjęć i dokumentów
skanowanych lub kserowanych.
5. Do pracy należy dołączyć Formularz zgłoszenia do konkursu wraz z Oświadczeniem (do
pobrania na stronie Archiwum)
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6. Prace należy dostarczyć do 26 maja 2017 roku na adres: Archiwum Państwowe w
Siedlcach, ul. T. Kościuszki 7, 08 –110 Siedlce.
IV Ocena prac
1.Kryteria oceny prac:
- wykorzystanie źródeł archiwalnych (w tym z zasobu archiwum państwowego oraz ze
zbiorów rodzinnych);
- opis wykorzystanych źródeł dokumentujących historię rodziny;
- samodzielność wykonania prac;
- kreatywność i pomysłowość ujęcia tematu;
- estetyka wykonania prac;
- prace konkursowe powinny mieć charakter indywidualny a wykorzystane w nich materiały
mieć formę przetworzoną;
2. Oceny nadesłanych na konkurs prac dokona jury złożone z historyków, genealogów,
plastyków.
3. Prace zgłoszone na konkurs zostaną zwrócone autorom.
4.Planowane jest publiczne udostępnienie nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie
pokonkursowej wystawy prezentowanej w siedzibie Archiwum.
5. Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy nastąpi 9 czerwca
2017 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach podczas Międzynarodowego
Dnia Archiwów.
V

Sprawy organizacyjne

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników na
przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, wykorzystanie wizerunku
nadesłanej pracy oraz nazwiska Uczestników dla potrzeb konkursu. Informacja o wynikach
konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Siedlcach:
www.siedlce.ap.gov.pl
Szczegółowych informacji dotyczących o konkursu udziela Beata Troć: tel. 256322574,
email: kwerendy@siedlce.ap.gov.pl
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