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REGULAMIN KONKURSU WIEDZY 

„Śladami Baczyńskiego – w 100 rocznicę urodzin poety”  

 

§1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa 

w konkursie wiedzy  „Śladami Baczyńskiego – w 100 rocznicę urodzin poety”, zwanym 

dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania 

zwycięzców. 

2. Organizatorem Konkursu są: 

- Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie,  

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach. 

 

§2. 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

1. zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w obchody setnej rocznicy urodzin 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

2. rozwijanie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży osobą Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego, 

3. kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych, 

4. motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych 

umiejętności 

5. upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

6. popularyzacja twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i wiedzy o poecie, 

7. rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni literacko-plastycznej wśród dzieci  

i młodzieży, 

8. wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu własnych zainteresowań. 
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§3. 

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) znajdujących się na 

terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego. 

 

 

 

§4. 
 

PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu „Śladami Baczyńskiego – w 100 rocznicę urodzin poety” jest 

test wiedzy z życia i twórczości K.K. Baczyńskiego. 

2. Konkurs wiedzy zostanie przeprowadzony w formie testu online. Czas na rozwiązanie 

testu – 45 minut. 

3. Test online będzie składał się z 45 pytań. Każdy uczeń konkursu pracuje indywidualnie. 

Uczestnik konkursu potrzebuje urządzenie z dostępem do Internetu. 

4. Link do testu online zostanie przesłany na adres e-mail nauczyciela-opiekuna. 

 

§5. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie 

dobrowolne.  

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

3. Uczestników konkursu zgłasza nauczyciel, wypełniając formularz zgłoszeniowy wraz 

oświadczeniami rodziców/prawnych opiekunów, których treść zawiera załącznik nr 1  

i nr 2 do Regulaminu. 

4. Skan zgłoszenia wraz z oświadczeniami należy przesłać na adres: 

organizator.konkurs@gmail.com do dnia: 01.10.2021 r. 
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5. Harmonogram konkursu wiedzy:  

 

06.09.2021 r. – 01.10.2021 r. 
Zgłoszenie przez nauczyciela uczniów do 

konkursu 

do 05.10.2021 r. 

Nauczyciel zgłaszający uczniów, otrzyma za 

pośrednictwem wiadomości e-mail zagadnienia  

i materiały do konkursu wiedzy 

19.10.2021 r. 
Przesłanie do nauczyciela – opiekuna informacji 

na temat testu online (link) 

20.10.2021 r. – godz. 13:00-13:45 Rozpoczęcie testu online 

 

§6. 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”. 

2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac 

konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody (oddzielnie dla 

każdej kategorii konkursowej). 

3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.  

4. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

 

§7. 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów 

konkursu.  

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 20 listopada 2021 r.   

3. Informacja o terminie, miejscu i czasie wręczenia nagród podczas Gali zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. Laureaci zostaną również 

poinformowani.  

 

§8. 

NAGRODY W KONKURSIE 

1. Laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystej gali wręczenia nagród i otwarcia 

wystawy nagrodzonych prac. 

2. Zostaną przyznane I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. 
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§9. 

DANE OSOBOWE 

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

1) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów. 

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje 

odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.  

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia; 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz wykorzystanie wizerunku  


