ZAPROSZENIE
Zapraszamy polską młodzież z całego świata
do udziału w konkursach historycznych PATRIA NOSTRA

V EDYCJA KONKURSÓW PATRIA NOSTRA
W ramach V edycji konkursów Patria Nostra odbywają się 4 niezależne konkursy
do których zapraszamy młodzież polską i polonijną z całego świata:
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs

Światowy
Mazowsze
Małopolska
Wielkopolska

‐
‐
‐
‐

dla
dla
dla
dla

90
10
10
10

drużyn
drużyn
drużyn
drużyn

polonijnych
polonijnych
polonijnych
polonijnych

oraz 80 drużyn z Mazowsza
oraz 80 drużyn z Małopolski
oraz 80 drużyn z Wielkopolski

ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie polega na wykonaniu 30‐to sekundowej animacji lub 45 sekundowego filmu
dotyczącego najważniejszych wydarzeń z historii Polski

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki
chrześcijańskiej, podtrzymywanie łączności z Polską wśród młodych Polaków mieszkających
poza jej granicami.

KOMUNIKACJA Z ORGANIZATOREM
Każdy drużyna startujące w konkursie otrzyma własne KONTO UCZESTNIKA na które
można się zalogować. Konto służy do bieżącej komunikacji z organizatorem, do przesyłania
prac konkursowych oraz do głosowania na najlepsze prace. Działanie konta zbliżone jest do
funkcjonalności skrzynki e‐mail.

UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikiem konkursu jest 4‐ro osobowa drużyna złożona z 3 uczniów oraz osoby
pełnoletniej, np. nauczyciela, rodzica lub księdza.
Do konkursu mogą przystąpić:

Szkoły
Parafie
Organizacje polonijne

Każda instytucja może zgłosić maksymalnie 2 drużyny, z czego 1 drużynę do konkursu
światowego oraz 1 drużynę do wybranego konkursu regionalnego.

REJESTRACJA
Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową konkursu.
Uczestnicy zobowiązani są do przesłania zgody rodziców na udział w konkursie.
Klawisze REJESTRACJA i LOGOWANIE dostępne są na stronie internetowej konkursu.

PATRONAT
Konkursy PATRIA NOSTRA objęte są patronatem wielu znanych i szanowanych osób i
instytucji:

HARMONOGRAM KONKURSÓW

Konkurs
Mazowsze

Konkurs
Małopolska

Konkurs
Wielkopolska

Konkurs
Światowy

Start konkursu
Nadsyłanie prac
Gala finałowa w Warszawie

25 września
22 stycznia
25 lutego

2019
2020
2020

Wycieczka 5-cio dniowa do Warszawy
dla najlepszej drużyny zagranicznej

w lutym

2020

Start konkursu
Nadsyłanie prac
Gala finałowa w Krakowie

25 września
17 luty
10 marca

2019
2020
2020

Wycieczka 5-cio dniowa do Krakowa
dla najlepszej drużyny zagranicznej

w marcu

2020

Start konkursu
Nadsyłanie prac
Gala finałowa w Poznaniu

25 września
2 marca
7 kwietnia

2019
2020
2020

Wycieczka 5-cio dniowa do Poznania
dla najlepszej drużyny zagranicznej

w kwietniu

2020

Start konkursu
Nadsyłanie prac
Gala finałowa w Warszawie

25 września
9 marca
12 maja

2019
2020
2020

Wycieczka 6-cio dniowa do Warszawy
i Krakowa dla 5 najlepszych drużyn *

w maju

2020

* UWAGA:
W przypadku konkursu światowego na wycieczki do Polski zostaną zaproszone drużyny
które zdobędą największą liczbę punktów w każdym z 5 obszarów, czyli:






najlepsza drużyna z obszaru:
najlepsza drużyna z obszaru:
najlepsza drużyna z obszaru:
najlepsza drużyna z obszaru:
najlepsza drużyna z obszaru:

Europa Wschodnia + Kazachstan
Europa Zachodnia
Ameryka Północna
Ameryka Południowa + Afryka
Azja + Australia

** UWAGA
Organizator aktualnie składa wnioski o dotacje na pokrycie kosztów wycieczek do Polski do
wielu instytucji. W przypadku uzyskania dotacji ilość uczestników konkursu zaproszonych do
Polski ulegnie zwiększeniu.

NAGRODY
NAGRODY GŁÓWNE - WYCIECZKI DO POLSKI
do Warszawy, Krakowa i Poznania
Dla zwycięzców konkursu nagrodą będą wycieczki do Polski. Warunkiem realizacji nagrody
będzie jej ufundowanie przez instytucje wspierające działania naszej fundacji ( Senat RP,
MON, MSZ, Spółki Skarbu Państwa, itp. ) co było regułą w dotychczasowych edycjach
konkursów.

NAGRODY POZOSTAŁE
W konkursie Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu. Dla najlepszych
drużyn – wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych. Dla wszystkich – książki, gry i albumy
historyczne. Zestawienie i lista nagród jest na bieżąco uzupełniana i publikowana na stronie
internetowej konkursu.

TEMATY PRZEWODNIE
W celu podkreślenia szczególnych rocznic ważnych wydarzeń historycznych każdy z
konkursów posiada tzw. TEMATY PRZEWODNIE. Uczestnicy konkursów poprzez wybór
odpowiednich tematów mogą zrealizować więcej prac konkursowych związanych z
tematami przewodnimi. W obecnej edycji konkursów Patria Nostra tematy przewodnie to:

 .80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 .100 rocznica Bitwy Warszawskiej
 Wiara, nadzieja, miłość, polskość

WYCIECZKI DO POLSKI
W ramach dotychczasowych edycji konkursów Patria Nostra na wycieczki edukacyjne do Polski
przyjechało ponad 200 uczniów i nauczycieli.

