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REGULAMIN 

 KONKURSU „PATRIOTYZM WSPÓŁCZESNEGO POLAKA” 

HASŁO KONKURSU: ,,MOJA…TWOJA…NASZA NIEPODLEGŁA” 

 

Cele:   

 popularyzowanie twórczości i osiągnięć wybitnych postaci Suwalszczyzny, 

 aktywny udział w wydarzeniach zaplanowanych przez Miasto Suwałki w ramach 

obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 prezentacja talentów dzieci i młodzieży z suwalskich szkół.  

 

Organizator: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach 

Patronat: Prezydent Miasta Suwałk 

Adresaci: uczniowie suwalskich szkół i przedszkoli, w tym oddziałów integracyjnych 

oraz szkół i placówek specjalnych: 

Kategoria I –  dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
Kategoria II  –  uczniowie klas I – III szkół podstawowych 

Kategoria III  –  uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI) 

Kategoria IV  –  uczniowie gimnazjów i VII-VIII klasy szkoły podstawowej 

Kategoria V  –  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

Kategoria VI   –  nauczyciele 

 

Zadanie uczestników: wykonanie pracy zgodnie z kategorią uczestnictwa: 

Kategoria I  –  Praca plastyczna pod hasłem „Moja ulica”- dowolna technika w 

formacie A4 

Kategoria II  –  Praca plastyczna pod hasłem ,,Moja Ojczyzna” – dowolna technika w 

formacie A4 

Kategoria III –  Praca literacka ,,Jutro opuszczam swój kraj. Jakie wspomnienia o 

Polsce i swoim mieście zabieram ze sobą?” – dowolna forma 

wypowiedzi 

Kategoria IV   –  Praca literacka ,,Suwalski bohater, suwalski patriota” – dowolna          

forma wypowiedzi 

Kategoria V  –  Film ,,Suwalski pomnik (tablica) z historią w tle” 

Kategoria VI   –   Film ,,Nasza Niepodległa” – np. fragment lekcji, przedsięwzięcia, 

uroczystości szkolnej 

 

http://www.sodn.suwalki.pl/


 

 

Informacje pozostałe 

1. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę własną, która nigdzie 

wcześniej nie była publikowana i nagradzana. 

2. Interpretacja tematu jest dowolna.  

3. Prace literackie w kategorii III i IV powinny być wykonane komputerowo i wydrukowane 

w formacie A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5) – nie dłuższe niż 

1 strona znormalizowanego maszynopisu. 

4. Materiał filmowy (kategoria V i VI) nie może przekraczać 3 minut; powinien być 

wykonany w formacie .mp4 oraz przekazany Organizatorowi na płycie DVD. 

5. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (zał. nr 1) oraz oświadczeniem 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia małoletniego (zał. nr 2) i oświadczeniem 

pełnoletniego autora/autorów pracy konkursowej (zał. nr 3) należy przesłać 

w terminie do dnia 19 października 2018 r. do godziny 15:00, na adres: Suwalski 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 83, 16-400 

Suwałki. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

6. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora. 

Rozstrzygnięcie nastąpi 24 października 2018 r. 

7. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

8. Komisja przyznaje w każdej kategorii 3 nagrody (miejsce I, II, III). 

9. W przypadku, gdy autorem nagrodzonej pracy jest grupa uczniów, zostaje przyznana 

jedna nagroda dla całego zespołu.  

10. Kryteria oceny nadesłanych prac: 

a) zgodność z tematem konkursu, 

b) pomysł, 

c) walory artystyczne, 

d) walory literackie, 

e) technika i jakość przekazu. 

11. O terminie podsumowania konkursu uczestnicy zostaną poinformowani przez 

Organizatora.  

 

Postanowienia końcowe 

1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów 

organizacyjnych i promocyjnych konkursu. 

 

 



 

  

Załącznik nr 1 

do Regulaminu 

Konkursu „PATRIOTYZM WSPÓŁCZESNEGO POLAKA” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

(prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

Imię i nazwisko autora/autorów pracy.  

Szkoła/przedszkole.  

Kategoria wiekowa (proszę podkreślić). 

kat. I  /  kat. II  /  kat. III  /  kat. IV  /  kat. V / 

kat. VI 

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe 

(telefon lub e-mail) do rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia małoletniego. 
 

Proszę wypełnić, jeżeli udział w konkursie 

jest zgłaszany przez rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia małoletniego. 

 

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe 

(telefon lub e-mail) pełnoletniego autora 

pracy. 
 

Proszę wypełnić, jeżeli udział w konkursie 

jest zgłaszany indywidualnie przez autora. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

ucznia oraz telefon kontaktowy. 
 

 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu 

Konkursu „PATRIOTYZM WSPÓŁCZESNEGO POLAKA” 

 

 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia małoletniego 
 

Ja niżej podpisana/ny będąca/cy rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka  

 

 

 

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

(imię i nazwisko dziecka, wiek) 

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w Konkursie „PATRIOTYZM 

WSPÓŁCZESNEGO POLAKA” organizowanym przez Suwalski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.  

 Udzielam w imieniu małoletniego organizatorom Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej 

i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy konkursowej na stronach 

internetowych organizatorów Konkursu, emitowanie pracy konkursowej w mediach, 

powielanie pracy każdą dostępną techniką i na wykorzystanie jej na wszystkich polach 

eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.), w szczególności w 

materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych 

publikacjach związanych z działalnością organizatora Konkursu. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych 

dziecka zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2018 r., poz. 1000, z późn. zm.), na potrzeby organizacji i promocji Konkursu (publikacje, 

Internet, telewizja). 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez 

organizatora Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.), na cele związane z 

promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, 

Internet, telewizja. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  ........................................                               ............................................................................ 
            (data i miejsce)                                            (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 3 

do Regulaminu 

Konkursu „PATRIOTYZM WSPÓŁCZESNEGO POLAKA” 

 

 

 

 
Oświadczenie pełnoletniego autora / pełnoletnich autorów pracy konkursowej 

 

 Udzielam/udzielamy Organizatorom Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej 

i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy konkursowej na stronach 

internetowych organizatora Konkursu, emitowanie pracy konkursowej w mediach, 

powielanie pracy każdą dostępną techniką i na wykorzystanie jej na wszystkich polach 

eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.), w szczególności w 

materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych 

publikacjach związanych z działalnością organizatora Konkursu.  

 Wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu 

moich/naszych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.), na potrzeby organizacji 

i promocji Konkursu (publikacje, Internet, telewizja); 

 Wyrażam/wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatora 

Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.), na cele związane z promocją 

Konkursu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, 

telewizja. 

 

Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

warunki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ........................................                               .............................................................................. 
            (data i miejsce)                                                    (czytelny podpis wszystkich autorów pracy konkursowej) 

 

 
 


