
REGULAMIN WARSZAWSKIEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO 

NA OPOWIADANIE, WIERSZ, PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

„Miasto moje, a w nim …” 

pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświata 

 

I.  ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena 

w Warszawie.  

 

II. CELE KONKUKSU 

1. Popularyzowanie twórczości Czesława Niemena. 

2. Zachęcanie do poznawania Warszawy i odkrywania jej piękna. 

3. Rozwijanie umiejętności literackich i multimedialnych uczniów. 

4. Rozwijanie kreatywności, pasji i zainteresowao uczniów. 

5. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

 

 III. ZASADY KONKURSU 

1. W konkursie mogą brad udział uczniowie kl. 4-8 szkół podstawowych  

z Warszawy w dwóch kategoriach wiekowych: 

1) kategoria uczniowie klas 4-6, 

2) kategoria uczniowie klas 7-8. 

 

2. Do konkursu przyjmowane są prace inspirowane piosenką Czesława 

Niemena „Sen o Warszawie”. 

 

3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: 

1) opowiadanie, 

2)  wiersz, 

3) prezentacja multimedialna.  



 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac konkursowych  

w jednym egzemplarzu (czcionka 12 Times New Roman– prace pisemne, 

prezentacje multimedialne- płyta CD)   na adres szkoły: 

Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie   

ul. Zwycięzców44  

03-938 Warszawa  

z dopiskiem Konkurs „Miasto moje, a w nim...” 

5. Do pracy powinny byd dołączone: 

1) karta informacyjna wraz ze zgodą rodzica – załącznik nr 1 do Regulaminu 

2) podpisana informacja RODO – załącznik nr 2 do Regulaminu 

6. Każdy z uczestników może nadesład tylko jedno opowiadanie lub jeden 

wiersz albo jedną prezentację multimedialną. 

7. Prace można przesyład do 30.04.2022 r.  

 

IV. SPOSÓB OCENY PRAC  

1. Prace oceniane będą przez jury wyłonione przez organizatora konkursu. 

2. Kryteria oceny prac:  

1) zgodnośd z tematem konkursu,  

2) poziom artystyczny i językowy pracy,  

3) kompozycja,  

4) samodzielnośd i oryginalnośd.  

3. Proces oceniania prac jest ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.  

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w maju 2022 r. 

4. W momencie ogłoszenia wyników zostaną ujawnione dane osobowe 

 (imię i nazwisko) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.  

 

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców i osób 

wyróżnionych. 

2. Jury przyzna I, II, III nagrodę oraz wyróżnienia indywidualne. 

3. Jury może przyznad nagrody i wyróżnienia równorzędne lub zrezygnowad  

z przyznania I nagrody i wyróżnieo indywidualnych. 



4. Informacje o wynikach konkursu, terminie i sposobie wręczenia nagród 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora 

https://sp168.edupage.org/. 

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych 

osobowych. 

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu. 

3. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie 

danych osobowych do celów konkursu. 

4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych 

osobowych, a także możliwośd ich poprawiania. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu, 

b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości 

nadesłanych prac, 

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 

regulaminu. 

d) Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane  

e) Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 


