
                
                                                        

Regulamin XI Powiatowego Konkursu 

Historii Ojczystej i Historii Sztuki                                                        

„IDEA POKRZEPIENIA SERC W TWÓRCZOŚCI                        

JANA MATEJKI. 

W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI”. 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie o tematyce 

 „IDEA POKRZEPIENIA SERC W TWÓRCZOŚCI JANA MATEJKI.                           

W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”                                   

(dalej zwanego: Konkurs). 
2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 41 w Częstochowie.  

3. Partnerami Konkursu są: Muzeum Częstochowskie, Akademia im. Jana Długosza w 

Częstochowie.  

 

§ 2. CELE KONKURSU 

1. Popularyzacja twórczości Jana Matejki. 

2. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

3. Popularyzacja wiedzy i świadomości o ważnych wydarzeniach historycznych. 

4. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych, literackich i artystycznych. 

5. Rozwijanie zdolności młodzieży w zakresie sztuk plastycznych i informatycznych. 

6. Zaangażowanie nauczycieli i uczniów w propagowanie pozytywnego wzorca patriotyzmu. 

 

§3. ZASADY OGÓLNE I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs trwa od 15 marca 2018r. do 27 kwietnia 2018r.  

2. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie i przedłożenie pracy konkursowej w formie 

plastycznej, literackiej lub prezentacji multimedialnej. 

3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: 

I kategoria - praca plastyczna  

II kategoria - praca literacka (np. opowiadanie, rozprawka) 

III kategoria – prezentacja multimedialna 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI i VII szkół  podstawowych  oraz                                   

uczniów II i III klas gimnazjalnych.                                                                                                                          

5. Konkurs organizowany jest w kategorii indywidualnej. 

6. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę. 

7. W każdej z kategorii szkoła może przedłożyć max. 5 prac konkursowych. 

8. W przypadku niepełnoletniego Uczestnika, konieczne jest wyrażenie zgody na udział w 

Konkursie oraz akceptacja regulaminu przez rodzica lub opiekuna prawnego.  

 



9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą używane w celu wyłonienia zwycięzcy. 

10.Ogłoszenie wyników nastąpi niezwłocznie poprzez zamieszczenie ich na stronie 

internetowej szkoły. 

11. Podanie danych osobowych przez Uczestnika skutkuje wyrażeniem zgody na 

opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszelkich publikacjach 

związanych z Konkursem, w tym na nośnikach cyfrowych. 

12. Wszystkie zgłoszone prace muszą być pracą własną Uczestników, nigdzie wcześniej nie 

publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów. Nie mogą naruszać praw autorskich, czy 

znaków towarowych osób trzecich. 

13. W przypadku nadużyć dokonanych przez Uczestników Konkursu, które w szczególności 

polegają na kopiowaniu prac osób innych, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia 

pracy z przyczyn formalnych. 

14. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną 

odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, kierowanych wobec Organizatora 

Konkursu, w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących pomysłu zgłoszonego przez 

Uczestnika. 

15. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym Uczestnika należy dostarczyć do dnia  

27 kwietnia 2018r. do godz.15.00 na adres Organizatora:  

Szkoła Podstawowa nr 41,  

ul. Okólna 31/39, 42 – 200 Częstochowa,  

tel. 343613886, adres e-mail: sekretariat@g12.czest.pl 

16. Przy doręczeniu pocztowym liczy się data wpływu pracy. 

 

§4. PRACE KONKURSOWE ORAZ PROCEDURA OCENY 

1. Zgłoszoną pracę Komisja ocenia w oparciu o poniższe kryteria formalne: 

1) kategoria I - praca plastyczna – plakat: 

- format 100 x 70 cm 

- technika dowolna płaska (malarska, rysunkowa, wyklejanka, wydzieranka, kolaż, grafika) 

- dozwolone jest wykorzystanie reprodukcji prac Jana Matejki 

2) kategoria II - praca literacka: 

- maksymalna objętość – 2 strony A4 

- czcionka Times Roman  

- wydruk komputerowy 

3) kategoria III – prezentacja multimedialna: 

- technika : Microsoft PowerPoint 2003-2007 (zapis na DVD), OpenOffice, LibreOffice 

(zapis na DVD) 

- czas trwania projekcji prezentacji do 15 minut 

- do prezentacji należy dołączyć bibliografię wykorzystanych materiałów (również 

ikonograficznych) 

2. Zgłoszoną pracę Komisja ocenia w oparciu o poniższe kryteria merytoryczne: 

1) kategoria I - praca plastyczna: 

- zgodność z tematem i jego nowatorskie ujęcie, 

- kreatywność, ciekawe wykorzystanie technik plastycznych, 

- walory estetyczne. 

2) kategoria II - praca literacka: 

- zgodność z tematem i jego nowatorskie ujęcie, 

- interesująca lub przekonująca treść, 

- walory językowe, 

- poprawność merytoryczna, językowa, stylistyczna i ortograficzna. 

3) kategoria III – prezentacja multimedialna 

- zgodność z tematem i jego nowatorskie ujęcie, 

- kreatywność i ciekawe wykorzystanie technik informatycznych  

§5. POUFNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 



1. Organizator Konkursu zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej 

pozyskanych w ramach Konkursu prac, dokumentów, danych osobowych oraz innych 

informacji i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim, chyba że za pisemną zgodą 

osoby, której dane dotyczą. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu, oraz w sytuacjach wskazanych w §3 ust. 9,10,11. 

3. Przekazanie przez Uczestników Konkursu i rodziców/opiekunów prawnych danych 

osobowych Organizatorowi ma charakter dobrowolny. 

 

§6. NAGRODY 

1. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa. Trzem najlepszym pracom w każdej kategorii 

Konkursu zostaną przyznane miejsca I, II, III. 

2. Komisja ma prawo przyznania wyróżnień.  

3. Komisja może przyznać nagrody ex aequo. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jeżeli Komisja uzna złożone 

prace Uczestników za prace o niskiej wartości merytorycznej. 

5. Laureaci i Wyróżnieni uczniowie odbierają nagrody w wyznaczonym przez Organizatora 

terminie i miejscu. 

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik składając zgłoszenie do konkursu automatycznie wyraża zgodę na warunki 

Konkursu określone w niniejszym Regulaminie. 

2. Szczegółowe informacje na temat Konkursu, w tym Regulamin Konkursu oraz wyniki będą 

umieszczone na stronie internetowej 

3.Informacje o Konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem 343613886 lub 

mailowo: sekretariat@g12.czest.pl 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia ucznia oraz rodzica. 

Organizatorzy:                                                                               Dyrektor Szkoły:  

Bożena Górniak                                                                             Joanna Woźniak  

Anna Koba  

Jolanta Malasiewicz  

Magdalena Witkowska  

Magdalena Zarzycka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POWIATOWEGO KONKURSU 

„IDEA POKRZEPIENIA SERC W TWÓRCZOŚCI JANA MATEJKI.  

W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”. 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

NAZWA SZKOŁY 

 

 

KATEGORIA: PRACA PLASTYCZNA 

 

 

KATEGORIA: PRACA LITERACKA 

 

 

KATEGORIA :PREZENTACJA 

MULTIMEDIALNA 

 

 

(proszę wypełniać pismem DRUKOWANYM) 

 

1. Zgłaszam udział w Powiatowym Konkursie „IDEA POKRZEPIENIA SERC W TWÓRCZOŚCI 

JANA MATEJKI. W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI”, realizowanym w 2018 roku na zasadach określonych w Regulaminie 

Konkursu. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego wszystkie 

postanowienia. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby Konkursu. 

4. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, mam prawo 

dostępu o treści swoich danych i ich poprawiania. 

5. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem danych osobowych udostępnionych 

przez Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. 

6. Oświadczam, że złożona przeze mnie praca jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich 

i nie była zgłoszona w innym konkursie. 

 

 
................................................................. 

                                                                                                                 czytelny podpis Uczestnika Konkursu 

 
 

OŚWIADCZENIA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA POWIATOWEGO KONKURSU  

„IDEA POKRZEPIENIA SERC W TWÓRCZOŚCI JANA MATEJKI.  

W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”. 

 
1. Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym ww. ucznia/uczennicy 

2. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ww. ucznia/uczennicy w Konkursie.  

3. Potwierdzam złożone powyżej oświadczenia woli ww. niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, 

a którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym. 

4. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu dotyczącego niniejszego 
Konkursu.  

5. Akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Konkursu. 

6. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich poprawiania. 

7. Zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez 

Uczestników Konkursu/rodziców lub opiekunów prawnych jest Organizator Konkursu. 

 

 

……………………………………………. 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


