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BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA METODYCZNEGO 

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

 

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego 

„Znana, bliska... Konopnicka” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka 

Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. 

2. Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych: 

• uczniowie klas I-IV szkół podstawowych; 

•   uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych. 

3. Regulamin konkursu wraz z załącznikami został opublikowany na stronie Biblioteki 

Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego: www.womgorz.edu.pl 

4. Konkurs trwa od 1 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r. 

CEL OGÓLNY: 

• popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Marii Konopnickiej – Patronki Roku 2022. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

• promowanie czytelnictwa, 

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji, 

• inspirowanie uczniów do pracy twórczej, 

• rozbudzanie kreatywności, 

• rozwijanie zdolności plastycznych i literackich. 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ REALIZACJA ZADAŃ KONKURSOWYCH 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe przesłanie pracy spełniającej 

wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu. 

2. Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 

3. Harmonogram 

• Ogłoszenie konkursu – 1 marca 2022 r. 

• Nadsyłanie prac wraz z metryczką i formularzem zgłoszenia:1 marca – 30 kwietnia 2022 r. 

• Prace organizatora podsumowujące działania konkursowe: I połowa maja 2022 r. 

• Ogłoszenie wyników, rozdanie/rozesłanie nagród: II połowa maja 2022 r. 

• Pobieranie dyplomów i zaświadczeń: od 23 maja 2022 r. 

4. Jedna szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie 5 uczestników z każdej grupy wiekowej. 

5. Nauczyciel dokonuje zgłoszenia uczniów, pobierając, wypełniając i odsyłając pocztą tradycyjną 

lub elektroniczną przygotowany przez organizatora „Formularz zgłoszenia” do konkursu 

stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu. (plik do pobrania) 

http://www.womgorz.edu.pl/
https://201806-dcs-uploaded-doc.s3.eu-west-1.amazonaws.com/TLg6mpkexOl0IroxmE6SraGeCTAYLc?AWSAccessKeyId=ASIA3EBCGTRUIEFZN66M&Expires=1645115249&Signature=JyxvVUZIlsMrFaJLbucDadqWXbM%3D&response-content-disposition=filename%2A%3DUTF-8%27%27Znana%252C%2520bliska%2520Konopnicka-formularz%2520zg%25C5%2582oszenia%2520do%2520konkursu.pdf&x-amz-security-token=IQoJb3JpZ2luX2VjEJD%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCWV1LXdlc3QtMSJIMEYCIQCf%2BlVSsrpJ3kDjUD9QCXyjs5Cvu6lcOH8UDX7mT2kp2AIhAKy3SuR2XuJOZLdVNtibc99vcBvkYTp7txPFTryBbyeaKqMCCNn%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEQAhoMNzY0NTc1OTE1MTEyIgztTapQl0ATVuWB%2Fvkq9wGV%2F1kKIkr%2FZFgDYI3Zt%2F7l%2BzM1dVFXmBShAMHtb2ugbe%2BTazcLA9AFPsam7WneibKfJsclNNLW%2B2m4k07vCJzp1qerUbYeS5n6WiKu92hdjOHdnjR0N9e3RUtqoohsR0bu3eGRcwyF74j4Xc7yi31gk8XjByPwY7pyDsKge%2FCBgAdqnnWSMFbhpAtvcuPk7HC4AbmsADxB5fqqDZp9zrJfThLjUhh%2Fdlt063cJz3GqVPwCb3MYhCaQEzfL2HuJtM3nOdc1GqBACYs7uZRWfHbxoyu16VjWh0rQIvuSIR%2FuLys9jpSMVYWRegqxw4r4ITIgIoJDiO3xMK%2FYuZAGOpkBj1V6u8hsjirF5uS%2FXiRdarnX6fIlzgnqjYnC7IvMRC8Xk2eruAiqaV61Y2kD4nWdwJvGWPymcjgKAeBn5y179iHszM9adQMY2ziLoBgy0wTWBYvHDa4xmSHflEOIFQnGLDfxmSTag%2B7axAN9M%2BsYJasDORe7cAJUtuVXpvrEPGtI3it%2BiKlOtSlEqbPgdWv2c8GibdExsVAH
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6. Uczestnik samodzielnie wykonuje tylko jedną (składającą się z dwóch elementów) pracę 

konkursową zgodną z zapisami niniejszego Regulaminu, tj.: 

– uczeń klasy I-IV wybiera dowolny wiersz dla dzieci autorstwa Marii Konopnickiej 

i przepisuje go, wykorzystując przygotowaną przez organizatora konkursu papeterię 

dostępną jako Załącznik nr 2 do Regulaminu (plik do pobrania), a następnie wykonuje 

pracę plastyczną ilustrującą ten wiersz; 

– uczeń klasy V-VIII wybiera dowolny wiersz autorstwa Marii Konopnickiej i przepisuje 

go, wykorzystując przygotowaną przez organizatora konkursu papeterię dostępną 

jako Załącznik nr 2 do Regulaminu (plik do pobrania), a następnie wykonuje pracę 

literacko-plastyczną polegającą na zaprojektowaniu oficjalnego profilu Marii Konopnickiej, 

który mógłby się pojawić w jednym z mediów społecznościowych. Szczegółowe wytyczne 

dotyczące projektu profilu opisano w Załączniku nr 3 do Regulaminu. (plik do pobrania) 

7. Przygotowując prace, uczestnicy konkursu mogą korzystać – pamiętając o zapisach prawa 

autorskiego – z dowolnych źródeł, w tym z materiałów zamieszczonych w kolekcji „Maria 

Konopnicka – Patronka Roku 2022”, które zostaną zebrane i udostępnione na Wakelecie 

Biblioteki Pedagogicznej od 1 marca br. 

8. Prace konkursowe powinny być dodatkowo opatrzone (np. na odwrocie) tzw. „metryczką” 

zawierającą imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz klasę. 

9. Do konkursu dopuszczone zostaną tylko te prace, do których zostanie przesłany poprawnie 

wypełniony formularz zgłoszenia. 

10. Prace nadesłane na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora. 

11. Uczestnik (jego opiekun) wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy 

w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością organizatora. 

12. Uczestnik (jego opiekun) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów 

związanych z realizacją konkursu; zamieszczenie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, 

nazwa i miejscowość działania szkoły) na stronach internetowych organizatora 

i na wykorzystanie ich do celów informacyjnych i promocyjnych. 

OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 

Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. 

2. Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana nauczycielom zgłaszającym uczestników 

w formie elektronicznej i telefonicznej (zgodnie z danymi wskazanymi w „Formularzu 

zgłoszenia do konkursu” – Załącznik nr 1). 

3. Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

4. Finał konkursu (wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań laureatom oraz ich opiekunom) 

oraz otwarcie wystawy prac odbędzie się w II połowie maja 2022 r. 

5. Nauczyciele-opiekunowie zgłaszający uczniów do konkursu będą mogli pobrać 

okolicznościowy dyplom (dla uczestnika, dla nauczyciela prowadzącego, dla placówki) 

dostępny na stronie organizatora od 23 maja 2022 r. 

  

https://201806-dcs-uploaded-doc.s3.eu-west-1.amazonaws.com/k1SGTSx5fL5AGhznNCqLiiVWpNOy7X?AWSAccessKeyId=ASIA3EBCGTRUIEFZN66M&Expires=1645115425&Signature=JSujsAa1HFf%2FqlUNMK4lVguweYY%3D&response-content-disposition=filename%2A%3DUTF-8%27%27Za%25C5%2582%25C4%2585cznik%25202-papeteria.pdf&x-amz-security-token=IQoJb3JpZ2luX2VjEJD%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCWV1LXdlc3QtMSJIMEYCIQCf%2BlVSsrpJ3kDjUD9QCXyjs5Cvu6lcOH8UDX7mT2kp2AIhAKy3SuR2XuJOZLdVNtibc99vcBvkYTp7txPFTryBbyeaKqMCCNn%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEQAhoMNzY0NTc1OTE1MTEyIgztTapQl0ATVuWB%2Fvkq9wGV%2F1kKIkr%2FZFgDYI3Zt%2F7l%2BzM1dVFXmBShAMHtb2ugbe%2BTazcLA9AFPsam7WneibKfJsclNNLW%2B2m4k07vCJzp1qerUbYeS5n6WiKu92hdjOHdnjR0N9e3RUtqoohsR0bu3eGRcwyF74j4Xc7yi31gk8XjByPwY7pyDsKge%2FCBgAdqnnWSMFbhpAtvcuPk7HC4AbmsADxB5fqqDZp9zrJfThLjUhh%2Fdlt063cJz3GqVPwCb3MYhCaQEzfL2HuJtM3nOdc1GqBACYs7uZRWfHbxoyu16VjWh0rQIvuSIR%2FuLys9jpSMVYWRegqxw4r4ITIgIoJDiO3xMK%2FYuZAGOpkBj1V6u8hsjirF5uS%2FXiRdarnX6fIlzgnqjYnC7IvMRC8Xk2eruAiqaV61Y2kD4nWdwJvGWPymcjgKAeBn5y179iHszM9adQMY2ziLoBgy0wTWBYvHDa4xmSHflEOIFQnGLDfxmSTag%2B7axAN9M%2BsYJasDORe7cAJUtuVXpvrEPGtI3it%2BiKlOtSlEqbPgdWv2c8GibdExsVAH
https://201806-dcs-uploaded-doc.s3.eu-west-1.amazonaws.com/k1SGTSx5fL5AGhznNCqLiiVWpNOy7X?AWSAccessKeyId=ASIA3EBCGTRUIEFZN66M&Expires=1645115425&Signature=JSujsAa1HFf%2FqlUNMK4lVguweYY%3D&response-content-disposition=filename%2A%3DUTF-8%27%27Za%25C5%2582%25C4%2585cznik%25202-papeteria.pdf&x-amz-security-token=IQoJb3JpZ2luX2VjEJD%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCWV1LXdlc3QtMSJIMEYCIQCf%2BlVSsrpJ3kDjUD9QCXyjs5Cvu6lcOH8UDX7mT2kp2AIhAKy3SuR2XuJOZLdVNtibc99vcBvkYTp7txPFTryBbyeaKqMCCNn%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEQAhoMNzY0NTc1OTE1MTEyIgztTapQl0ATVuWB%2Fvkq9wGV%2F1kKIkr%2FZFgDYI3Zt%2F7l%2BzM1dVFXmBShAMHtb2ugbe%2BTazcLA9AFPsam7WneibKfJsclNNLW%2B2m4k07vCJzp1qerUbYeS5n6WiKu92hdjOHdnjR0N9e3RUtqoohsR0bu3eGRcwyF74j4Xc7yi31gk8XjByPwY7pyDsKge%2FCBgAdqnnWSMFbhpAtvcuPk7HC4AbmsADxB5fqqDZp9zrJfThLjUhh%2Fdlt063cJz3GqVPwCb3MYhCaQEzfL2HuJtM3nOdc1GqBACYs7uZRWfHbxoyu16VjWh0rQIvuSIR%2FuLys9jpSMVYWRegqxw4r4ITIgIoJDiO3xMK%2FYuZAGOpkBj1V6u8hsjirF5uS%2FXiRdarnX6fIlzgnqjYnC7IvMRC8Xk2eruAiqaV61Y2kD4nWdwJvGWPymcjgKAeBn5y179iHszM9adQMY2ziLoBgy0wTWBYvHDa4xmSHflEOIFQnGLDfxmSTag%2B7axAN9M%2BsYJasDORe7cAJUtuVXpvrEPGtI3it%2BiKlOtSlEqbPgdWv2c8GibdExsVAH
https://201806-dcs-uploaded-doc.s3.eu-west-1.amazonaws.com/mRcyZkdWekAxx8C21qYUH8f7Q6XaTj?AWSAccessKeyId=ASIA3EBCGTRUIEFZN66M&Expires=1645115548&Signature=UWK11frT%2B0vfo5%2FhZFQw%2BjXoxkU%3D&response-content-disposition=filename%2A%3DUTF-8%27%27Za%25C5%2582%25C4%2585cznik%2520nr%25203-poprawiony.pdf&x-amz-security-token=IQoJb3JpZ2luX2VjEJD%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCWV1LXdlc3QtMSJIMEYCIQCf%2BlVSsrpJ3kDjUD9QCXyjs5Cvu6lcOH8UDX7mT2kp2AIhAKy3SuR2XuJOZLdVNtibc99vcBvkYTp7txPFTryBbyeaKqMCCNn%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEQAhoMNzY0NTc1OTE1MTEyIgztTapQl0ATVuWB%2Fvkq9wGV%2F1kKIkr%2FZFgDYI3Zt%2F7l%2BzM1dVFXmBShAMHtb2ugbe%2BTazcLA9AFPsam7WneibKfJsclNNLW%2B2m4k07vCJzp1qerUbYeS5n6WiKu92hdjOHdnjR0N9e3RUtqoohsR0bu3eGRcwyF74j4Xc7yi31gk8XjByPwY7pyDsKge%2FCBgAdqnnWSMFbhpAtvcuPk7HC4AbmsADxB5fqqDZp9zrJfThLjUhh%2Fdlt063cJz3GqVPwCb3MYhCaQEzfL2HuJtM3nOdc1GqBACYs7uZRWfHbxoyu16VjWh0rQIvuSIR%2FuLys9jpSMVYWRegqxw4r4ITIgIoJDiO3xMK%2FYuZAGOpkBj1V6u8hsjirF5uS%2FXiRdarnX6fIlzgnqjYnC7IvMRC8Xk2eruAiqaV61Y2kD4nWdwJvGWPymcjgKAeBn5y179iHszM9adQMY2ziLoBgy0wTWBYvHDa4xmSHflEOIFQnGLDfxmSTag%2B7axAN9M%2BsYJasDORe7cAJUtuVXpvrEPGtI3it%2BiKlOtSlEqbPgdWv2c8GibdExsVAH
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

2. Sprawy, które nie zostały ujęte w Regulaminie, rozstrzyga organizator. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji projektu jest 

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Łokietka 23, 66-400 

Gorzów Wielkopolski. 

2. Organizator przetwarza dane uczestników konkursu: 

• uczniów – w zakresie: imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły oraz klasa, do której uczęszcza; 

• nauczycieli zgłaszających uczniów – w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty 

elektronicznej, numer telefonu, nazwa i adres szkoły. 

3. Podanie danych osobowych przez uczestników (lub ich opiekunów) jest dobrowolne 

i konieczne do przystąpienia do konkursu. 

4. Dane są przetwarzane w celu realizacji założeń konkursu, a także w celach informacyjnych 

i promocyjnych wynikających z formy działalności organizatora. 

5. Osoby wyrażające zgodę na przetwarzanie danych mają prawo w dowolnym momencie 

ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Osoby, których dane osobowe są w związku z udziałem w konkursie przetwarzane, mają prawo 

żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. 

Organizator 

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 

ul. Łokietka 20 A, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Dane do kontaktu: 

tel: 95 721 61 35; 509 517 206 

mail: bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl 

koordynatorki: Magdalena Płatonow, Monika Żołędziejewska, Eliza Paternowska 
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Załącznik nr 1 

 

        Formularz zgłoszenia do konkursu 

 

 
 

Nazwa szkoły: 

 

 

Adres szkoły wraz z numerem 
telefonu i adresem e-mail: 

 

 

 

 

Imię i nazwisko oraz adres e-mail  
i numer telefonu nauczyciela 
zgłaszającego uczestników: 

Dane uczestników konkursu (imię nazwisko, klasa): 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Wyrażamy zgodę na uczestnictwo w konkursie „Znana, bliska…Konopnicka” organizowanym 

przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim 

oraz oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptujemy wszystkie 

jego zapisy.  

 

 
 
           pieczątka szkoły                                                                                                                      data  i podpis dyrektora szkoły 
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Załącznik  nr 2 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

 


