
 

REGULAMIN KONKURSU NA GAZETKĘ SZKOLNĄ 

 „POLSKA NIEPODLEGŁA” 

           

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu „POLSKA NIEPODLEGŁA” (dalej „konkurs”) jest Miejska 

Biblioteka Publiczna w Olsztynku. 

2. Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Olsztynka. 

 

§ 2 

Termin  Konkursu  

 

1. Konkurs „POLSKA NIEPODLEGŁA” trwa 2 tygodnie od 24 października do 4 listopada 2022 

roku. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi najpóźniej do  

9 listopada 2022 r.  

 

§ 3 

Cel Konkursu 

 

1. Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych, kształtowanie poczucia  świadomości 

narodowej i szacunku wobec własnego państwa wśród uczniów szkół podstawowych poprzez 

popularyzowanie oraz rozpowszechnianie wiedzy o: 

- odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku, 

- najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem, 

- znaczeniu tego wydarzenia dla współczesnej historii Polski. 

 

§ 4 

Tematyka i format prac  

 

1. Tematem prac powinna być ujęta w ramy plastyczne idea oraz samodzielna interpretacja 

dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw i uzyskania przez Polskę 

niepodległości w 1918 roku.  

2.  Kompozycję gazetki (ściana/tablica/gablota) należy przedstawić w oparciu o symbole (barwy 

narodowe, godło, flaga, daty itp.). Zwrócić uwagę na postaci, które odegrały znaczącą rolę w 

tym wydarzeniu oraz na utrwalenie daty wydarzenia. 

4.  Gazetkę „POLSKA NIEPODLEGŁA” należy sfotografować i wysłać na adres organizatora 

kontakt@bibliotekaolsztynek.pl.   

 

 

 

§ 5 

Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty jednoetapowy. 

2. Konkurs podzielony jest na 2 kategorie: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 
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3. Konkurs skierowany jest do klas szkół podstawowych z miasta i gminy Olsztynek.  

4. Każda praca powinna posiadać metryczkę (formularz zgłoszeniowy) z nazwą szkoły oraz klasę, 

która wykonywała pracę, a także adres e-mail i nr telefonu nauczyciela lub opiekuna klasy.  

5. W terminie do 4 listopada 2022 r. należy przesłać zdjęcie wykonanej gazetki na adres 

organizatora kontakt@bibliotekaolsztynek.pl. 

6. Mile widziane będą zdjęcia uczniów podczas tworzenia gazetki. 

7. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

8. Dane osobowe opiekuna (imię, nazwisko, adres e-mail, adres kontaktowy, telefon), podane w 

formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Organizatora, będącego jednocześnie ich 

administratorem, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w zakresie i celach związanych z 

przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu komunikowania się z uczestnikami, 

wydania nagród oraz promocji konkursu. Organizator niniejszym informuje, iż podanie danych 

jest dobrowolne, a ponadto osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawienia. 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i zgodą na wykorzystanie 

wizerunku w celach promocyjnych. 

 

§ 6 

Komisja Konkursowa 

 

1. Zgłoszone prace w ramach konkursu „POLSKA NIEPODLEGŁA” oceniać będzie komisja 

konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Komisja konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej. 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze 

odwoławczej. 

 

 § 7 

Nagrody 

 

1. Komisja konkursowa spośród zgłoszonych prac dokona wyboru 3 najlepiej przygotowanych 

gazetek w 2 kategoriach i 5 prac wyróżnionych. 

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

§ 8 

Ogłoszenie wyników Konkursu „POLSKA NIEPODLEGŁA” 

 i sposób wydania Nagród 

 

1. O  wynikach  konkursu nagrodzeni uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni, telefonicznie 

lub drogą elektroniczną. 

2. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana nie później, niż 9 listopada 2022 r.  poprzez 

zamieszczenie na Facebooku i stronie internetowej organizatora www.bibliotekaolsztynek.pl. 

4. Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w klasach gdzie zamieszczone są zwycięskie i 

wyróżnione gazetki „POLSKA NIEPODLEGŁA”. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z opublikowania 

nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na 

zgłoszeniach przesłanych przez uczestników. 
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§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub  

zmianę warunków konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zdjęć uczestników konkursu do celów 

naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich. 

3. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

 

 

§ 10 

 

Załączniki 1 do Regulaminu (metryczka) 

 

 

 

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

na konkurs na gazetkę szkolną o tematyce patriotycznej 

„POLSKA NIEPODLEGŁA” 

 

1. PLACÓWKA (PEŁNA NAZWA) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. KLASA (ILOŚĆ UCZNIÓW) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/ OPIEKUNA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. KONTAKT 

TEL.: ………………………………………………………..… 

E-MAIL: …………………………………………………….. 

 

…………………………………………………..….            …………………………………………. 

miejscowość, data                                (podpis) 



 

 

 

 

 


