„Ojczyzna – to wielki zbiorowy obowiązek”
Cyprian Kamil Norwid

REGULAMIN KONKURSU
„WARSZAWA DAMA W BIAŁO-CZERWONEJ SUKNI”
1. Organizatorzy Konkursu:
- Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
Plac Zamkowy 10
- Szkoła Podstawowa nr 322
im. Jana Brzechwy
ul. Dembowskiego 9
2. Cele Konkursu:
- pogłębienie wiedzy uczniów o historii kraju
- zwiększenie poczucia tożsamości narodowej
- uczczenie 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
- promowanie wśród młodzieży ideii patrityzmu
- kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego
państwa
- odkrywanie i promowanie talentów artystycznych
- inspirowanie uczniów do poszukiwań artystycznych
3. Zasady uczestnictwa:
3.1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych,
ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych.
3.2. Konkurs przebiegać będzie w 4 kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas 1 – 3
- uczniowie klas 4 – 6
- uczniowie klas 7 i klas 2 – 3 gimnazjum
- uczniowie szkół średnich
3.3. Konkurs odbywać się będzie w 3 kategoriach:
- Konkurs Fotograficzny (regulamin załącznik nr 1)
- Konkurs Plastyczny (regulamin załącznik nr 2 i 3)
- Konkurs Literacki (regulamin załącznik nr 4)
3.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zgłoszenia udziału
do dnia 16 lutego (załącznik nr 5)
3.5. Każda placówka może zgłosić swój udział w każdej kategorii lub w
wybranych kategoriach.
3.6. Prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora do dnia 23 marca
2018 roku, na adres:
Szkoła Podstawowa nr 322
im. J. Brzechwy

ul. Dembowskiego 9
02-784 Warszawa
3.7. Do nadesłanych prac należy dołączyć protokół (załącznik nr 6).
3.8. Każda placówka może nadesłać po 5 prac w poszczególnych kategoriach.
4. Terminy i miejsca
4.1. Do dnia 16 lutego 2018 roku szkoły nadsyłają kartę zgłoszenia udziału w
konkursie (załącznik nr 4) na adres e-mail: sp322@edu.um.warszawa.pl
lub fax: (22) 641 71 20.
4.2. Prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora do dnia 23 marca
2018 roku.
4.3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 28 marca 2018 roku na
stronach internetowych:
- www.tpw.org.pl
- www.sp322.pl
4.4. Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku
o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 322, ul. Dembowskiego 9.
5. Ocena prac
5.1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
5.2. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe będą wręczane laureatom w czasie
uroczystego zakończenia konkursu.
5.3. W przypadku nieobecności na uroczystości zakończenia Konkursu
nagrody będą do odbioru u Organizatora po wcześniejszym umówieniu
się telefonicznym.
6. Postanowienia końcowe
6.1.Do każdej pracy należy załączyć zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów ucznia oraz ich oświadczenie o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez
Organizatorów Konkursu w celach wynikających z tego Konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).”
„Poprzez wysłanie pracy na konkurs nieodpłatnie przenosimy na
Organizatora wszelkie prawa majątkowe do niej, na wszystkich
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z postępowania
konkursowego prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
6.3. Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w Konkursie, jak
również z niego wyłączonych.
6.4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.
6.5. Od decyzji Organizatora oraz Komisji Konkursowej nie przysługuje
odwołanie.

ZAŁĄCZNIK NR 1
KONKURS FOTOGRAFICZNY
1. Zakres tematyczny
- miejsca i pomniki Warszawy związane z walkami Polaków o odzyskanie
niepodległości.
2. Warunki uczestnictwa
- przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
(załącznik nr 4) do dnia 16 lutego 2018 roku
- przesłanie na adres zamieszczony w Regulaminie Konkursu prac do dnia 26
marca 2018 roku
- każdą pracę należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: tytuł pracy,
imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko
nauczyciela – opiekuna ucznia
- do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców
(prawnych opiekunów) zgodnie z punktem 6.1. Regulaminu Konkursu
- każda szkoła może nadesłać maksymalnie prace 5 uczniów
- uczestnik konkursu może wykonać:
* 1 cykl składający się z 5 zdjęć
* 1 – 3 zdjęć pojedynczych
- zdjęcia mogą być czarno-białe lub barwne w formacie 13x18 lub 18x24
- zdjęcia wykonane na Konkurs nie mogą być obrobione cyfrowo
- nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem Regulaminu Konkursu
3. Kryteria oceny
- zgodność z tematem
- oryginalność w ujęciu fotografowanego obiektu

ZAŁĄCZNIK NR 2
KONKURS PLASTYCZNY
1. Zakres tematyczny
- prace wykonane na konkurs mają przedstawiać wydarzenia związane z
walkami Polaków o odzyskanie niepodległości lub miejsca związane z tymi
wydarzeniami
2. Warunki uczestnictwa
- przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
(załącznik nr 4) do dnia 16 lutego 2018 roku
- przesłanie na adres zamieszczony w Regulaminie Konkursu prac do dnia 26
marca 2018 roku
- każdą pracę należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: tytuł pracy,
imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko
nauczyciela – opiekuna ucznia
- do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców
(prawnych opiekunów) zgodnie z punktem 6.1. Regulaminu Konkursu
- każda szkoła może nadesłać maksymalnie prace 5 uczniów
- prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską, np.: ołówek, tusz, farba
lub technikami mieszanymi
- prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 i oprawione passepartout
- prace przestrzenne nie będą podlegały ocenie
- nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem Regulaminu Konkursu
3. Kryteria oceny
- zgodność z tematem
- estetyka wykonanej pracy
- samodzielność wykonania
- czytelność i komunikatywność dla odbiorcy
- inwencja twórcza

ZAŁĄCZNIK NR 3
KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1 - 3
1. Zakres tematyczny
- prace wykonane na konkurs mają przedstawiać postać Syrenki
Warszawskiej widzianej oczami dziecka, w różnych miejscach, sytuacjach
2. Warunki uczestnictwa
- przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
(załącznik nr 4) do dnia 16 lutego 2018 roku
- przesłanie na adres zamieszczony w Regulaminie Konkursu prac do dnia 26
marca 2018 roku
- każdą pracę należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: tytuł pracy,
imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko
nauczyciela – opiekuna ucznia
- do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców
(prawnych opiekunów) zgodnie z punktem 6.1. Regulaminu Konkursu
- każda szkoła może nadesłać maksymalnie prace 5 uczniów
- prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską, np.: ołówek, tusz, farba
lub technikami mieszanymi
- prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 i oprawione passepartout
- prace przestrzenne nie będą podlegały ocenie
- nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem Regulaminu Konkursu
3. Kryteria oceny
- zgodność z tematem
- estetyka wykonanej pracy
- samodzielność wykonania
- czytelność i komunikatywność dla odbiorcy
- inwencja twórcza

ZAŁĄCZNIK NR 4
KONKURS LITERACKI
1. Zakres tematyczny
- konkurs polega na napisaniu opowiadania lub wiersza o tematyce związanej
z walkami Polaków o odzyskanie niepodległości
- opracowaniu scenariusza uroczystości upamiętniającej 100 lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę
2. Warunki uczestnictwa
- przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
(załącznik nr 4) do dnia 16 lutego 2018 roku
- przesłanie na adres zamieszczony w Regulaminie Konkursu prac do dnia 26
marca 2018 roku
- każdą pracę należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: tytuł pracy,
imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły, imię i nazwisko
nauczyciela – opiekuna ucznia
- do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców
(prawnych opiekunów) zgodnie z punktem 6.1. Regulaminu Konkursu
- każda szkoła może nadesłać maksymalnie prace 5 uczniów
- prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie
- nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem Regulaminu Konkursu
3. Kryteria oceny
- zgodność z tematem
- ogólny wyraz artystyczny
- w przypadku scenariusza oceniany będzie dobór materiałów oraz
pomysłowość autora

Pieczątka szkoły

ZAŁĄCZNIK NR 5
KARTA ZGŁOSZENIA
1. Nazwa i adres szkoły
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie
- Fotograficznym
- Plastycznym
- Literackim

□

□

□

3. Imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za przebieg Konkursu w
szkole oraz telefon kotaktowy
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

podpis i pieczątka dyrektora szkoły

ZAŁĄCZNIK NR 6
………………………..
pieczęć szkoły

PROTOKÓŁ SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ
1. Konkurs plastyczny
W ……………………..……………… w Warszawie powołano szkolną komisję
konkursową w składzie:
przewodnicząca(y) ……………………………………………
członkowie:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
Do konkursu przystąpiło ……….. z naszej placówki. Komisja konkursowa w
dniu …………. wyłoniła
5 laureatów z klas 1 - 3:
(wypełniają tylko szkoły podstawowe)

Imię i nazwisko ucznia, klasa

Nauczyciel
ucznia

przygotowujący

oraz 5 laureatów z klas starszych:
Imię i nazwisko ucznia, klasa

Nauczyciel
ucznia

przygotowujący

2. Konkurs literacki
W ……………………..……………… w Warszawie powołano szkolną komisję
konkursową w składzie:
przewodnicząca(y) ……………………………………………
członkowie:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
Do konkursu przystąpiło ……….. z naszej placówki. Komisja konkursowa w
dniu …………. wyłoniła
5 laureatów:
Imię i nazwisko ucznia, klasa

3. Konkurs fotograficzny

Nauczyciel
ucznia

przygotowujący

W ……………………..……………… w Warszawie powołano szkolną komisję
konkursową w składzie:
przewodnicząca(y) ……………………………………………
członkowie:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………

Do konkursu przystąpiło ……….. z naszej placówki. Komisja konkursowa w
dniu …………. wyłoniła
….. laureatów:

Imię i nazwisko ucznia, klasa

Nauczyciel
ucznia

przygotowujący

.......................................................
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

