
Regulamin konkursu plastycznego „Moje rodzinne drzewo genealogiczne” 

 

I. Organizator 

Archiwum Państwowe w Częstochowie ul. Rejtana 13, 42-200 Częstochowa 

 

II. Cele konkursu 

1.  Zainteresowanie historią własnej rodziny, uświadomienie posiadania rodzinnej 

genealogii 

2.   Rozbudzenie zainteresowań genealogią 

3.   Poznanie poprzez pryzmat losów rodziny historii Częstochowy i regionu  

częstochowskiego 

4.   Kształtowanie świadomości historycznej 

5.   Propagowanie poszukiwań dotyczących historii rodziny  w różnych źródłach 

6.   Pobudzanie wyobraźni artystycznej, podejmowanie samodzielnych prób twórczości 

plastycznej 

7.  Promowanie nauki przez zabawę 

8. Popularyzowanie wiedzy na temat Archiwów Państwowych i o przechowywanych w 

nich materiałach archiwalnych 

 

III. Założenia konkursu 

 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Częstochowy i 

regionu częstochowskiego.  

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką plastyczną drzewa 

genealogicznego swojej rodziny.  

Opracowane drzewo musi zawierać minimum cztery pokolenia wstecz (w tym jako pierwsze 

pokolenie liczymy  autora). Nie są wymagane materiały oryginalne (np. zdjęcia) – dopuszcza 

się ich kopie. 

Kryteria oceny prac: 

1. ilość zawartych informacji – nazwiska i imiona, daty, ilość pokoleń, 

2. prawidłowe określenie stopnia pokrewieństwa poszczególnych członków rodu, 

3.  przejrzyste prezentowanie treści, 



4.  pomysłowość i estetyka wykonanej pracy,  

 

IV. organizacja konkursu 

 
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV – VI, VII - VIII 

Termin składania prac upływa z dniem 16 października 2020 r.  

Prace prosimy przesłać lub dostarczyć na adres: 

Archiwum Państwowe w Częstochowie 

ul. T. Rejtana 13, 42-200 Częstochowa 

Do prac należy dołączyć wełniony formularza zgłoszeniowy – zał. nr 1 

 

Wyniku konkursu ogłoszone zostaną nie później niż 30 października 2020 roku. Informacja o 

wynikach będzie umieszczona na stronie internetowej AP Częstochowa: 

www.czestochowa.ap.gov.pl, na profilach w portalach społecznościowych Facebook, Twitter, 

Instagram oraz zostanie przekazana do lokalnych mediów. 

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Dla autorów 

najlepszych prac ufundowane zostaną dyplomy i nagrody. 

 

 

Uwaga: 
Prace nagrodzone w finale, jak też prawa autorskie z nimi związane, stają się własnością 
organizatora (prace nie podlegają zwrotowi). 
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do koordynatora konkursu – 
kierownika Oddziału I ewidencji, opracowania, przechowywania zasobu, informacji i 
udostępniania Ewy Dubaj, tel. (34) 363 89 31 wew.5, edubaj@czestochowa.ap.gov.pl  

http://www.czestochowa.ap.gov.pl/
mailto:edubaj@czestochowa.ap.gov.pl

