
REGULAMIN KONKURS 
„Co piszą w wolnej Polsce” 

Organizatorem konkursu jest Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie, 
adres: ul. Pogodna 52a, 20-337 Lublin.

1. IDEA KONKURSU 

W rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości chcemy zachęcić młodzież z lubelskich szkół i burs,
do  spojrzenia  w  przeszłość  i  podjęcia  refleksji  na  temat  tego  jak,  według  żyjących  wtedy  ludzi,
wyglądała  sytuacja  w  wyzwolonej  i  niepodległej  Polsce.  Dziś  organizujemy  i  przeprowadzamy
różnego rodzaju  akcje  i  zajęcia,  które  przypominają  nam że  żyjemy w wolnym kraju.  Uważamy,
że trzeba nam również chwili zastanowienia nad przeżyciami ludzi żyjącymi w tamtych czasach. 

W roku 1918 rozpoczęła się w Polsce nowa era prasy. Pełniła ona nie tylko funkcję informującą ale
również edukacyjną a  nawet  społeczną,  łącząc grupy ludzi  przy wspólnym czytaniu.  Dlatego  też
chcemy zaproponować właśnie taką formę tego konkursu.

 2 CEL KONKURSU

Celem konkursu  jest  propagowanie  idei  patriotyzmu i  budowanie  pamięci  o  odzyskanej  wolności
poprzez prace, które mają odznaczać się bogatą polszczyzną i niebanalnym spojrzeniem na czasy,
w których Polacy mogli odetchnąć wolnością. Zależy nam również na tym by inspirować i zachęcać
młodzież  do  podjęcia  samodzielnych  badań  na  historią  Polski.  Nad  doskonaleniem umiejętności
posługiwania  się  różnorodnymi formami wypowiedzi  i  rozwijaniem umiejętności  pracy ze źródłami
historycznymi.

3. SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH

Prace prosimy przesyłać mailem na adres:  sekretariat@bursa5.lublin.eu.  Można je też dostarczyć
pocztą  lub  osobiście  do  sekretariatu  Bursy  Szkolnej  nr  5  w  Lublinie  zgodnie  z  zapisami
umieszczonymi w dalszej części regulaminu konkursu. 

4. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

Prace konkursowe można składać od 30.11.2018 do 31.12.2018 - w przypadku prac nadesłanych
pocztą decyduje data stempla pocztowego.

5. UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs przewidziany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wychowanków burs działających
na terenie Lublina.

6. FORMY WYPOWIEDZI 

Uczniowie wykonują pracę pisemną, rozmiar A4, w formie strony tytułowej czasopisma, datowaną na
dzień 11.11.1918 roku. Może to być strona wydawanego w tamtym czasie periodyku lub autorski
pomysł uczniów na swoja gazetę, która mogła by się ukazać tego wyjątkowego dnia. Oprócz projektu
okładki  na stronie tytułowej znaleźć się musi artykuł  w formie wywiadu lub wypowiedzi  obywatela
wolnej  Polski.  Artykuł  ten  powinien  ukazywać  emocje  i  przeżycia  jakie  towarzyszyły  odzyskaniu
niepodległości przez Polaków. Respondentem wywiadu lub autorem przytaczanej wypowiedzi może
być dziecko, nastolatek, osoba dorosła.



7. WYMAGANIA 

A. Organizatorzy przyjmują tylko jedną pracę wykonaną przez jednego autora. 
B. Podanie  danych osobowych jest  warunkiem koniecznym do wzięcia  udziału  w konkursie.

(Formularz zgłoszenia dołączony do regulaminu)
C. Na w/w adres miejsca składania prac konkursowych (patrz pkt.3) należy dostarczyć:

a. maila z załączonym plikiem  w formacie PDF, na którym znajduje się praca ucznia
i skan uzupełnionego formularza zgłoszeniowego z pieczątką placówki i  podpisem
opiekuna  oraz  oświadczenie  rodzica/opiekuna  autora  pracy  o  zapoznaniu  się
z regulaminem Konkursu,  zgodą na przetwarzanie  i  publikację  danych i  na udział
autora pracy w Konkursie.

b. w  zaklejonej  kopercie  nośnik  elektroniczny  (płyta  CD,  DVD,  pendrive)  z  pracą
w formacie PDF i oddzielnie uzupełniony formularz zgłoszenia z pieczątką placówki
i podpisem opiekuna oraz Oświadczenie rodzica/opiekuna autora pracy o zapoznaniu
się z regulaminem Konkursu, zgodą na przetwarzanie i publikację danych i na udział
autora pracy w Konkursie. 

8. KRYTERIA OCENY 

A. Prace oceniane są ze względu na:  zgodność z tematem, samodzielne i oryginalne ujęcie
tematu, wartości estetyczne, poprawność językową, interpunkcyjną i ortograficzną. 

B. Prace niespełniające wymogów merytorycznych i formalnych będą od razu dyskwalifikowane.
Niespełnienie któregokolwiek z punktów Regulaminu pracę dyskwalifikuje.

C. Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne. 

9.. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Do  dnia  15.01.2019  nastąpi  rozstrzygnięcie  konkursu.  Po  wyłonieniu  zwycięzców,  na  stronie
internetowej Bursy Szkolnej nr 5 (www.bursa5.lublin.eu) pojawi się informacja o terminie ogłoszenia
wyników, które odbędzie się w placówce organizatora. Na to spotkanie zaproszeni zostaną laureaci
wraz z opiekunami oraz autorzy prac, które otrzymały wyróżnienie. 

10. PRAWA AUTORSKIE 

A. Autorzy  mogą  zgłaszać  tylko  prace  wykonane  samodzielnie,  do  których  przysługują
im osobiste prawa autorskie oraz całość autorskich praw majątkowych i prawa zależne. 

B. Autorzy zgłoszonych prac konkursowych wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac
i publikację ich wraz z nazwiskami stronie internetowej Organizatorów Konkursu.

C. Uczestnik,  jako  autor  pracy  literackiej,  nie  może tym utworem literackim naruszać  prawa
do wizerunku ani innych praw osób trzecich, za co ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność.

11. UWAGI DODATKOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do:

A. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu

B. Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
C. Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
D. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

.



pieczęć placówki

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE „Co piszą w wolnej Polsce” -  VI edycja 2012/2013

DANE UCZNIA:
(prosimy wypełnić drukowanymi literami)

Imię: ...................................................................................................................................... 

Nazwisko: .............................................................................................................................

Data urodzenia: .................................................................................................................... 

DANE PLACÓWKI:

Nazwa szkoły: .....…………………………….……………………………………………………..

Ulica  …………………….……….………………………………………….……………………….

Kod pocztowy. miasto: …………………………………………...………………………...……… 

Województwo: ……………………………………………………………………………………….

Tel./ fax: ..…………………………………………………………………………………………….

e-mail: ..………………………………………………………………………………………..……..

NAZWISKO NAUCZYCIELA NADZORUJĄCEGO PRACĘ 

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

Telefon 
kontaktowy ................................................................................................................................
................ 

TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ

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

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



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

pieczęć placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika

przez  Komisję  Konkursową  przy  Bursie  Szkolnej  nr  5  w  Lublinie  w  celu  organizacji
i przeprowadzenia Konkursu „Co piszą w wolnej Polsce” w roku szkolnym 2018/2019.

Podanie  danych  jest  dobrowolne.  Podającym  dane  przysługuje  prawo  do  wglądu
i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest  Bursa Szkolna nr 5
w  Lublinie,  ul.  Pogodna  52A,  20-337  Lublin.  Administrator  danych  zapewnia  ochronę
podanych danych osobowych.  Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie  podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

Ponadto  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka,
w działaniach marketingowych bursy związanych z niniejszym konkursem.

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie
danych  osobowych,  miejsca  nauki  uczestnika  konkursu  i  fotografii  z  jego  udziałem  w 
publikacji  na  stronie  internetowej  organizatora.  Niniejsza  zgoda  nie  jest  ograniczona
czasowo ani terytorialnie.

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  


