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Bielański Konkurs Multimedialny
„Literaccy patroni roku”

Edycja 2023

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 209 im. H. Ordonówny
w Warszawie pod patronatem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 209.

Konkurs nawiązuje do uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lipca 2022 r. 
ustanawiającej 2023 Rokiem Aleksandra Fredry oraz do uchwały Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej z 29 listopada 2022 r. ustanawiającej 2023 Rokiem 
Wisławy Szymborskiej.

1.  Cele i tematyka Konkursu

 Zainteresowanie uczniów osobowościami i twórczością patronów literackich
      roku 2023.
 Zachęcenie uczniów do podjęcia wysiłku twórczego.
 Inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 Propagowanie wartości wychowawczych i patriotycznych.
 Doskonalenie umiejętności informatycznych.

2. Adresaci Konkursu

 Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6 - 8 bielańskich szkół
podstawowych.

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 Tematem prezentacji multimedialnej jest życiorys i twórczość jednego

wybranego patrona roku 2023 - Aleksandra Fredry lub Wisławy Szymborskiej.

 Praca powinna być wykonana w programie do tworzenia prezentacji
multimedialnych, np. Microsoft PowerPoint, Open/LibreOffice Impress, Google 

Slides, WPS Presentation.

 Prezentacja nie może być krótsza niż 15 slajdów.
 Praca nie może w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców

oraz nie może być wcześniej opublikowana.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=EBD923AF85FCBCCAC12587B90041B827
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 Ostatni slajd prezentacji powinien zawierać następujące informacje: imię i
nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły, adres elektroniczny i numer telefonu
szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

 Prace konkursowe w formie elektronicznej należy przesłać na adres
poetyckiebielany@gmail.com. Pliki większe niż 50 MB należy przesłać 

korzystając z usługi WeTransfer w terminie do 31 marca 2023 r.
 Nadesłanie prezentacji na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu Konkursu

i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne wykorzystanie pracy
oraz nazwiska uczestnika na potrzeby Konkursu. Uczestnik zobowiązany
jest dostarczyć wraz z prezentacją skan/zdjęcie oświadczenia „Zgoda
rodziców/prawnych opiekunów dziecka”, stanowiącego załącznik do
Regulaminu.

4. Zasady oceniania prac konkursowych
 Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z

nauczycieli języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 209 w Warszawie.
 Ocenie podlegają następujące elementy prezentacji:

1) zgodność z tematem Konkursu,
2) zastosowanie elementów multimedialnych (dźwięk, muzyka, animacja, film),
3) poziom literacki,
4) poziom graficzny,
5) poprawność językowa,
6) poprawność faktograficzna.

 Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 Informacje o wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród zostaną

      przesłane do szkół do 16 kwietnia 2023 r.

5. Kontakt
 Informacji o Konkursie udziela p. Ewa Smereczyńska,

e-mail: poetyckiebielany@gmail.com
tel.: 785 932 577

6. Postanowienia końcowe
 Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

mailto:poetyckiebielany@gmail.com
mailto:https:/wetransfer.com/
mailto:poetyckiebielany@gmail.com
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Załącznik do Regulaminu Bielańskiego Konkursu Multimedialnego „Literaccy patroni roku”.
Edycja 2023

............................................................
(miejscowość, data)

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów dziecka

…………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

……………………………………………………………
(klasa)

……………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły)

OŚWIADCZENIE

      

             

             

           

           

       

                                            

     

             

Ja, niżej podpisany/-a .................................................................................................., wyrażam zgodę 

na udział mojej córki / mojego syna w Bielańskim Konkursie Multimedialnym „Literaccy patroni roku”.

Edycja 2023 (dalej: „Konkurs”), organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 209 im. H. Ordonówny 

w Warszawie. Znam i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu. Jednocześnie udzielam Szkole 

Podstawowej nr 209 im. H. Ordonówny w Warszawie niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej 

czasowo ani terytorialnie licencji do pracy (tytuł prezentacji):

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

(dalej „Praca”), na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy i jej egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową,
elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku;

b) wprowadzanie i przetwarzanie Pracy do/w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera,
i wprowadzanie do sieci komputerowych;

c) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie Pracy;

d) publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;

e) korzystanie z Pracy oraz ich opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach
promocyjnych lub reklamowych, w tym w prasie, telewizji, radiu, Internecie.

…………………………………………………………………………………………………………
(czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/prawnego/-ych opiekuna/-ów)


