Szanowni Państwo
W bieżącym roku mija setna rocznica śmierci dr Leona Rutkowskiego, wybitnego syna Ziemi
Płońskiej, lekarza – społecznika, działacza niepodległościowego, naukowca, inicjatora wielu
przedsięwzięć oświatowych i gospodarczych.
Aby uczcić pamięć naszego patrona i rozbudzić zainteresowanie jego działalnością
społecznikowską

postanowiliśmy

zorganizować

szereg

przedsięwzięć,

które

przybliżą

i rozpropagują postać Leona Rutkowskiego i kontynuatorów jego dzieła w środowisku lokalnym.

Nasza inicjatywa będzie składała się z następujących części:
•

Konkurs dla uczniów z terenu powiatu płońskiego poświęcony działaniom inspirowanym

życiem dr Leona Rutkowskiego.
•

Wszechnica Płońska ( prezentacja rezultatów działań podjętych przez dr Leona

Rutkowskiego

w

wymiarze

historycznym

w

obszarach:

edukacji,

ochrony

zdrowia

z uwzględnieniem programu promującego rodzicielstwo, bankowości, patriotyzmu, pożarnictwa).
•

Płońszczanie Rutkowskiemu – gala ( program promujący postawę społecznikowską

i patriotyczną dr Leona Rutkowskiego).
•

Wystawa poświęcona życiu i działalności dr Leona Rutkowskiego w Zespole Szkół

Nr 2 w Płońsku oraz w szkołach z terenu powiatu płońskiego.
•

Plebiscyt „Jestem aktywny. Wyróżniam się z tłumu” propagujący postawy prospołeczne

w Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku.
•

Cykl spotkań o dr Leonie Rutkowskim.

Gorąco zachęcamy nauczycieli i młodzież do udziału w naszym projekcie.

REGULAMIN KONKURSU

Dzieło Leona Rutkowskiego – źródło i inspiracje.
1.

2.
3.

§ 1 Postanowienia ogólne
Celem konkursu jest budzenie patriotyzmu i aktywnego zainteresowania swoim
regionem, popularyzacja wiedzy o znaczących postaciach Ziemi Płońskiej,
rozwijanie zainteresowań dziejami lokalnymi, odkrywanie i utrwalanie uzdolnień
artystycznych wśród uczniów.
Konkurs ma zasięg powiatu płońskiego.
Konkurs organizowany jest po raz pierwszy.
§ 2 Zakres konkursu

1. Przedmiotem konkursu są różne formy twórczości obejmujące dowolne dziedziny.
W konkursie mogą brać udział prace z zakresu np. plastyki, rękodzieła, muzyki, filmu,
fotografii, prace pisemne, poetyckie, multimedialne, a także inne. Zadaniem uczestników jest
przedstawienie tematu konkursu w dowolny sposób. Tematyka może dotyczyć życia
i działalności dr Leona Rutkowskiego, a także innych wybitnych postaci naszej „małej
ojczyzny”. Dopuszczalny jest każdy rodzaj twórczości nie wykraczający poza ramy tematu.
§ 3 Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Uczestniczyć w konkursie mogą uczniowie indywidualnie.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest złożyć jedną pracę autorską, która nie była nigdzie
wcześniej prezentowana.
5. Szkoła musi wyznaczyć nauczyciela, który będzie odpowiedzialny za uczestników
konkursu.
§ 4 Miejsce i termin przyjmowania prac
1. Gotowe prace konkursowe należy składać do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona
Rutkowskiego w Płońsku lub wysłać na adres szkoły (ul. ZWM 10, 09-100 Płońsk
z dopiskiem: konkurs: Leon Rutkowski) w terminie od 1 września 2017 roku do 29 września
2017 roku.
2. Każda praca złożona na konkurs powinna dodatkowo zawierać informacje o autorach –
imiona i nazwiska, nazwę i adres szkoły, opis techniki i materiałów, z których wykonano
pracę.
3. Prace wysyłane przesyłką pocztową powinny być zapakowane w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem; koszt przesyłki ponosi w tym wypadku nadawca.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac.
§ 5 Jury
1. Prace oceniane będą przez profesjonalne Jury powołane przez Organizatora.
2. Ostateczny podział nagród zależeć będzie od decyzji Jury, które będą nieodwołalne.
§ 6 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 października 2017 roku. Jury powołane przez
Organizatora wybierze spośród nadesłanych prac 10 finalistów, których nazwiska zostaną
odczytane podczas uroczystości obchodów 100 - rocznicy śmierci dr Leona Rutkowskiego,
która odbędzie się 27 października 2017 r.
2. O zwycięstwie zadecyduje Jury.
3. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzyma 10-ciu laureatów konkursu.
4. Prace finałowe staną się własnością Organizatora.
§ 7 Prawa autorskie
1. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, powielania i publikowania
wybranych prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac
konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych
Organizatora oraz w wydawnictwach.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz
prawo niewyłaniania zwycięzcy.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone
z Konkursu.
4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
ORGANIZATORZY
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