Reglement geschiedenisprijs onderbouw Historische Vereniging Die Goude

Historische Vereniging Die Goude stelt voor het jaar 2022 een
geschiedenisprijs in voor middelbare scholieren onderbouw voor het
project ‘Gouda in de middeleeuwen’.
Wat is het doel van de prijs?
De geschiedenis van Gouda in de middeleeuwen onder de aandacht te brengen van Goudse
middelbare scholieren onderbouw.
Inzendingen voor de geschiedenisprijs van Die Goude voor ‘Gouda in de middeleeuwen’
worden beoordeeld op:
• kwaliteit
• originaliteit van de gekozen invalshoek
• presentatie
Jury
De jury bestaat uit drie personen. Van de jury moeten in ieder geval deel uitmaken een
historicus en iemand die ervaring heeft in het middelbaar onderwijs.
Wie kunnen eraan deelnemen?
Alle middelbare scholieren onderbouw die leerling zijn van één van de Goudse middelbare
scholen voor vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium.
Prijsuitreiking?
De prijs wordt uitgereikt voor het einde van het schooljaar 2021-2022.
Wat houdt de prijs in?
Het boek Geschiedenis van Gouda en een VVV-bon van 25 euro.
Voorwaarden
De voorwaarden voor het meedoen en het inzenden van het werkstuk gelden vanaf 1
januari 2022 en blijven geldig tot Historische Vereniging Die Goude nieuwe voorwaarden
heeft bekendmaakt.
Voorwaarden voor meedoen
1) Alleen presentaties/werkstukken van onderbouwleerlingen van vmbo, mavo, havo,
vwo en gymnasium komen in aanmerking voor de geschiedenisprijs van Die Goude.
2) Presentatie/werkstukken dingen alleen mee als zij zijn afgerond in 2022.
3) Elk werkstuk moet vergezeld gaan van een korte aanbevelingsmail, waarin de
begeleidend docent beschrijft waarom zijn leerling(en) de prijs verdient.
4) De begeleidende docent moet werkzaam zijn aan de school die de inzending doet.
5) Inzenden alleen via het emailadres vermeld op de website van de geschiedenisprijs.

Voorwaarden voor inzenden
1)
De inzender / begeleidend docent is er voor verantwoordelijk dat de leerling(en) op
de hoogte is van de inzending.
2)
De inzender / begeleidend docent is verantwoordelijk voor de controle van de
werkstukken op eventuele schending van integriteit, waaronder plagiaat.
3)
Historische vereniging Die Goude behoudt zich het recht voor om gegevens te
verifiëren.
4)
De inzender moet elke inzending (werkstuk) voorzien van een aantal verplichte
gegevens en bijlagen: de titel en ondertitel van het werkstuk, de voor- en
achternaam van de auteur(s) en de begeleidende docent(en), het werkstuk in pdf of
Word en een aanbevelingsbrief van de docent.
5)
De inzender / begeleidend docent dient bijzondere producten, zoals maquettes
of modellen, foto’s filmpjes of vlogs ect te voorzien van: de titel en ondertitel
van het werkstuk, de voor- en achternaam van de maker(s) en de
begeleidende docent(en), het werkstuk in pdf of Word en een
aanbevelingsbrief van de docent.
6)
Alleen complete inzendingen die voor het verstrijken van de inzendtermijn van
4 juni 2022 binnenkomen, worden in behandeling genomen.
7)
Historische vereniging Die Goude is niet aansprakelijk voor storingen in netwerk,
hardware of software die resulteert in onjuiste of onvolledige weergave van de
inzending.
8)
Historische vereniging Die Goude verstrekt geen contactgegevens van deelnemers
aan derden zonder eerst instemming te hebben verkregen van de betreffende
personen.

