
         27 grudnia 

     NARODOWY DZIEŃ 
              ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

                     Zapraszamy uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

                  do udziału w konkursach o Powstaniu Wielkopolskim

27  grudnia  przypada  rocznica  wybuchu  Powstania  Wielkopolskiego,  jednocześnie  jest  to

Narodowy  Dzień  Zwycięskiego  Powstania  Wielkopolskiego.  Zwycięski  zryw  Wielkopolan

w sposób szczególny zapisał  się  w historii  Polski,  przyczyniając się do ukształtowania granic

i umocnienia odradzającego się po 123 latach niewoli, państwa polskiego. Musimy pamiętać, jak

ważne dla zwycięstwa powstania było poświęcenie ludzi, którzy spontanicznie przyłączali się do

walki zbrojnej. Przygotowując się do 103 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego chcemy

wyrazić szacunek dla ich postawy i odwagi tak, by data 27 grudnia 1918 roku została wyjątkowo

godnie upamiętniona. 

Uczniów klas 7-8 szkół podstawowych zapraszamy do wykonania plakatu

upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie.

Uczniów szkół ponadpodstawowych zapraszamy do wykonania prezentacji

multimedialnej przedstawiającej Powstanie Wielkopolskie. 

Niech działania Państwa uczniów będą jedną z form uczczenia tego święta.

Prace konkursowe można składać do 20 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursach zamieszczono w regulaminie.

Konkurs pod patronatem 

Prezydenta Miasta Grudziądza  Macieja Glamowskiego

Zachęcamy do udziału w konkursach. Atrakcyjne nagrody czekają. 



Regulamin konkursów o Powstania Wielkopolskiego

1. Organizatorem  konkursu  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  16  im.  płk.  Zbigniewa  Makowieckiego

w Grudziądzu.

2. Konkurs  przeznaczone  są  dla  uczniów  klas  7-8  szkoły  podstawowej  i  uczniów  szkół

ponadpodstawowych.

3. Przedmiotem konkursów jest:

-  wykonanie plakatu upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie  przez uczniów klas  7-8 szkół

podstawowych – format A3, technika dowolna,

- wykonanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej Powstanie Wielkopolskie przez uczniów

szkół ponadpodstawowych – minimum 10 slajdów.

4. Konkurs trwa do 20 grudnia 2021 r.. 

5. Cele konkursu: 

a) popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim,

b) ukazanie wkładu Wielkopolan w odzyskanie niepodległości,

c) rozwijanie zainteresowań historią, 

d) kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.

6. Kryteria oceny: 

a) twórczy charakter,

b) zgodność pracy z przedmiotem i tematem konkursu, 

c) samodzielność i oryginalność, 

d) estetyka i efekt wizualny,

e) techniczna poprawność wykonania,

f)  zgodność pracy z przedmiotem i tematem konkursu.

7. Każda szkoła może przesłać maksymalnie 5 prac konkursowych w danej grupie wiekowej. 

8. Prace  konkursowe  należy  złożyć/przesłać  do  Szkoły  Podstawowej  nr  16  w  Grudziądzu,

ul. Kochanowskiego  19,  86-300  Grudziądz,  w terminie  do  20.12.2021,  liczy się  data  stempla

pocztowego.-

9. Prace  przesyłane  pocztą  należy  umieścić  w  kopercie  z  dopiskiem  „Konkurs  o  Powstaniu

Wielkopolskim”.

10. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

11. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie prac wraz z załącznikami. 

12. Prace  zgłoszone  do  konkursu  nie  mogą  być  wcześniej  publikowane  w  Internecie  lub  innych

mediach oraz brać udziału w innych konkursach i być wcześniej nagradzane.

13. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych

osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz  zawierać materiały chronione

prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

14. Podsumowanie konkursu nastąpi do 27 grudnia 2021 r.  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu



pojawi się na Facebooku organizatora i zostanie przesłana drogą mailową do osoby zgłaszającej

uczestnika.  O  wynikach  uczestnicy  i opiekunowie  zostaną  powiadomieni  za  pośrednictwem

poczty  elektronicznej.  Zastrzegamy  sobie  możliwość  przesłania  nagród  drogą  pocztową

do 31.12.2021 r. 

15. Autorzy  najciekawszych prac  konkursowych  zdobędą  cenne  nagrody  i  dyplomy.  Natomiast

opiekunowie uczniów otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

16. Nagrody: 

a) w każdej z kategorii przyznaje się nagrody za miejsce I, II, III. 

b) komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych. 

17. Nadesłane  prace  zostaną  opublikowane  na  stronach  internetowych  i Facebooku  organizatora

konkursu. 

18. Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję

konkursową powołaną przez organizatora konkursu. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

19. Nadesłanie  prac  konkursowych  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem  wszelkich

autorskich praw majątkowych na organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części

na wszystkich polach eksploatacji, tj.: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy,

b) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej, m.in. publiczne

udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie

przez siebie wybranym. 

20. Organizatorzy  konkursów  nie  ponoszą  żadnej  odpowiedzialności  za  ewentualne  naruszenia

dóbr/praw osób trzecich przez autorów prac zgłoszonych do konkursów .

21. Opiekun  prawny  uczestnika  konkursu  wyraża  zgodę  na  publikację  nadesłanej  pracy  przez

Organizatora na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach

elektronicznych  i  tradycyjnych,  a  także  na  wykorzystanie  pracy  lub  jej  części  w celach

promocyjnych i statutowych organizatora. 

22. Opiekun  szkolny  przesyłając  pracę  uczniów  wyraża  zgodę  na  podawanie  do  publicznej

wiadomości swojego imienia i nazwiska we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie

i jego wynikach

23. Prace  nie  podlegają  zwrotowi,  a  wszelkie  koszty  związane  z  udziałem  w  konkursie  ponosi

uczestnik. 

24. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę regulaminu w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. 

25. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu, wyrażeniem przez opiekunów

prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu

oraz  na  wykorzystanie  wizerunku  laureatów  przez  Organizatora  w  celach  promocyjnych

i informacyjnych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833

z póz. zm.). 



Załącznik 

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Tytuł konkursu:  …...............................................………………………………………

2. Imię i nazwisko uczestnika:……………………………………………………………. 

3. Klasa:…………………………………………………………………………………… 

4. Imię i nazwisko opiekuna szkolnego: …………………..……………………………… 

5. Szkoła: …………..……………………………………………………………………… 

6. Adres szkoły: …………...............…………...…………………………………………. 

7. Adres e-mail opiekuna szkolnego: ………………………….………………………….. 

 ……………………………                                            …………………………………………….
             (data)                                                                                           (czytelny podpis opiekuna szkolnego)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA lub RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Wyrażam zgodę na udział / na udział mojego dziecka *  w konkursie o Powstaniu Wielkopolskim

Nazwisko i imię: ….................................................

Szkoła: …................................................................

Klasa: …...................................................................

             

Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora

pracy  w  związku  z  udziałem  w  wyżej  wymienionym  konkursie,  we  wszelkich  ogłoszeniach

i informacjach o konkursie i jego wynikach. 

Ponadto  wyrażam  zgodę  na  publikację  nadesłanej  pracy  przez  organizatora  na  stronie

internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych,

a także na wykorzystanie pracy lub jej części w celach promocyjnych i statutowych organizatora. 

Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

 ……………………………                                            …………………………………………….. 
          (data)                                                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
 

* niepotrzebne skreślić - uczniowie pełnoletni samodzielnie wypisują oświadczenie


