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1. Realizator konkursu:  

Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej  z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 107, 

06-300 Przasnysz, email: pshoprzasnysz@gmail.com wraz z Lokalną Organizacją 

Turystyczną Północnego Mazowsza. 

 

2. Miejsce realizacji zadania: Piknik historyczny odbędzie się w miejscowości 

Chojnowo (powiat przasnyski), na terenie parku podworskiego. Podczas pikniku 

odbędzie się konkurs dla grup rekonstrukcyjnych. 

 

3. Termin organizacji przedsięwzięcia i konkursu : 6 sierpnia 2016r  (sobota) i 7 

sierpnia 2016r.  (niedziela)  

 

4. Cel  zadania: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez: 

 rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez 

organizowany konkurs i prezentowane dioramy, 

  rozwijanie zainteresowań na temat historii regionu, 

 integracja wielopokoleniowa, 

 spotkanie z żywą lekcją historii.  

 

5. Konkurs skierowany jest do grup rekonstrukcyjnych,  pasjonatów historii –grupy 

nieformalnych itp., które przyjmą zaproszenia i wyślą informację  potwierdzającą 

swój udział w formie emaila, lub odpowiedzą telefonicznie na 1 tydzień przed 

planowanym przedsięwzięciem. Limit grup: 10. 

 

6. Warunki uczestnictwa w przedsięwzięciu. 

Zgłoszone grupy biorą udział w przedsięwzięciu przez 2 dni.  

Przyjazd grup rekonstrukcyjnych  planowany jest na dzień w dniu 06 sierpnia 2016r. 

do godz. 10:00   

Organizacja i przygotowanie dioram - stoisk historycznych do godz. 12:00.  

Sposób przygotowania dioram (stoiska historycznego) leży w gestii uczestniczącej 

grupy –każde stanowisko będzie brało udział i podlegało ocenie komisji powołanej 

przez realizatora przedsięwzięcia. 

Grupy wystawiające się określają wcześniej ilość potrzebnego miejsca na 

przygotowanie dioramy, oraz określają sposób planowanego pokazu dynamicznego. 

Pokaz dynamiczny, grupa przygotowuje wcześniej, może w przededniu imprezy 

wykonywać na miejscu imprezy próby i ćwiczenia, po wcześniejszym ustaleniu tego 

organizatorem.  Uczestnikom zostanie zapewniony dostęp do pomieszczeń 

sanitarnych, energii. Organizatorzy zapewniają surowce spożywcze,  oraz miejsce 

biwakowe na terenie parku w Chojnowie. 

 

7. Forma konkursu: 

Konkurs obywa się w dwóch kategoriach, które będą oceniane przez specjalnie 

powołaną  komisję oceniającą – 4 osoby. Skład komisji będzie tajny. Podczas 

ogłoszenia wyników skład komisji zostanie ujawniony. Rekonstruktorzy w każdej 
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chwili mogą być poddani ocenie przez członków komisji według przyjętych 

kryteriów. Konkurs trwa od 12:00 06.08.2016r. do 12:00 07.08.2016r. 

 

 

8. Kategorie oceniane w konkursie: 

 dioramy (stoisko historyczne)  sposób przygotowanego i prezentacji danej grupy na 

stoisku (stylizacja, życie obozowe, otwartość na zwiedzających, znajomość 

prezentowanego okresu historycznego itp.). 

 pokaz dynamiczny przygotowany do prezentowania  historii oraz grupy w formie  np. 

parady, musztry, inscenizacji. Pokaz powinien trwać  od 10 - 15 minut  powinien być 

reprezentatywny, spójny z okresem historycznym prezentowanym przez grupę. 

 

9. Nagrody. 

Ogólna pula nagród to: 8000,00 zł  

Nagrody będą przyznane za całokształt zaprezentowany przez grupy podczas 

dwudniowej imprezy. Przewidziane są nagrody za 1,2,3 miejsce oraz nagroda 

publiczności. 

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7 sierpnia 2016r. o godz. 14:00  

 

11.  Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodne na upowszechnienie ich 

wizerunku oraz udostępnienie swoich podstawowych danych w celu przeprowadzenia 

konkursu.  

 

12. Uczestnictwo w  konkursie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 


