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Regulamin konkursu

Uczestnicy konkursu
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych 
gimnazjów z województwa podlaskiego. 

Cele konkursu
 pogłębianie patriotycznych postaw uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;
 kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa;
 poszerzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów na 

temat historycznego i współczesnego rozumienia patriotyzmu; 
 rozwijanie twórczego zaangażowania uczniów; 
 wyłonienie najlepszych prac literackich promujących przedstawiających, 

popularyzujących i promujących ideę patriotyzmu.

Zasady udziału w konkursie
1. Przyjmowane będą indywidualne prace literackie uczniów wykonane w dowolnej formie 

literackiej (np. wiersz, opowiadanie, opis, esej, reportaż, scenariusz – o objętości nie 
większej niż 3 strony tekstu zapisanego czcionką Times New Roman – 11 pkt). Prace te 
przekazuje się w formie papierowego wydruku na kartce A-4 oraz zapisane na płycie CD 
w wersji edytowalnej, najlepiej w programie Microsoft Word.

2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę.



3. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę (wg załączonego wzoru); 
nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej nieodpłatne 
wykorzystanie przez Organizatorów konkursu, o którym mowa w p. 11 regulaminu, 
a także na wykorzystanie danych osobowych autorów prac do celów związanych 
z przeprowadzeniem konkursu. Metryczkę pracy należy dodatkowo przesłać 
w edytowalnej wersji elektronicznej (najlepiej zapisaną w programie Microsoft Word) na 
adres cen@cen.bialystok.pl, wpisując w temacie nazwę szkoły (placówki).

4. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac: 31 października 2017 r.
5. Prace należy nadsyłać na adres: 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok
z dopiskiem: „praca konkursowa”.

6. Prace nadesłane po terminie, niespełniające podanych wyżej warunków oraz 
nierealizujące tematu konkursu nie będą oceniane i zwracane. 

7. Prace oceni komisja konkursowa, w skład której będą wchodzić osoby wskazane przez 
Organizatorów. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.

8. Autorom najlepszych prac gwarantujemy atrakcyjne nagrody.
9. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych: 

www.kuratorium.bialystok.pl oraz www.cen.bialystok.edu.pl .
10. Nadesłane prace (zarówno w formie papierowego wydruku, jak i zapisane na płycie CD) 

nie są zwracane.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych, 

w tym prac nagrodzonych i wyróżnionych, do promocji idei konkursu, a także prawo do 
nieodpłatnego upublicznienia prac w formie wystawy w Podlaskim Urzędzie 
Wojewódzkim oraz publikacji w „Podlaskich Wieściach Oświatowych”. 

12. Informacja o terminie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu zostanie 
zamieszczona na stronach internetowych: www.kuratorium.bialystok.pl oraz 
www.cen.bialystok.edu.pl.

13. Nagrody i wyróżnienia nieodebrane w ciągu 30 dni od podsumowania konkursu 
przechodzą na własność organizatorów (istnieje możliwość przesłania nagród na prośbę 
i koszt odbiorcy).

14. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela p. Beata Borys, konsultant ds. edukacji 
polonistycznej CEN w Białymstoku, tel. (85) 7329867; beata.borys@cen.bialystok.edu.pl.

15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy konkursu.
16. Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu. 
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Załącznik do regulaminu konkursu literackiego 
„W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”

Metryczka pracy konkursowej (proszę uzupełnić drukowanymi literami)

Tytuł pracy:

Imię i nazwisko autora:

Klasa:

Imię i nazwisko nauczyciela 
(opiekuna):
Numer telefonu nauczyciela 
(opiekuna)
Krótki opis pracy:

Dane adresowe szkoły:

pełna nazwa szkoły 
(łącznie z patronem szkoły):
miejscowość:

kod pocztowy:

nazwa ulicy i numer:

numer telefonu:

Imię i nazwisko dyrektora 
szkoły:

Oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna) ucznia lub pełnoletniego ucznia – autora pracy:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy* / pracy mojego dziecka**, złożonej na konkurs 
„W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”, przez organizatorów konkursu w celach 
związanych z jego tematyką.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych* / danych osobowych mojego 
dziecka** w celach związanych z organizacją konkursu.
* dotyczy osoby pełnoletniej;  ** dotyczy rodziców (prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej

         ……………………………………………………….
              czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)  ucznia lub pełnoletniego ucznia


		2017-10-06T05:53:43+0000
	Bożena Dzitkowska




