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REGULAMIN  

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

MŁODEGO TWÓRCY 

 Pozna(j)ń – wiele kultur 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4  

im. prof. A. Wodziczki w Poznaniu, os. Oświecenia 64, prowadzona przez 

Samodzielne Koło Terenowe Nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.  

2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu „Podziel się kulturą” 

– realizowanego z funduszy/darowizny firmy AQUANET. 

CELE KONURSU 

1. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na bogactwo kulturowe miasta Poznań.  

2. Ukazanie za pomocą wiersza/opowiadania z ilustracjami lub zdjęciami, że Poznań 

to miejsce spotkań różnorodności kulturowej i narodowościowej.  

3. Zainspirowanie do odkrywania w swoim otoczeniu ciekawych kulturowo ludzi, miejsc 

i wydarzeń. 

4. Pokazanie, że ciekawość świata, kultury to skarb, który pozwala przeżywać 

niezapomniane przygody, nawiązywać piękne relacje i rozwijać wyobraźnię.  

 

 TEMAT KONKURSU 

Główną myśl konkursu zawarliśmy w Liście przewodnim dostępnym na stronie 

szkoły. Chcemy, aby uczestnik nawiązał do różnorodności kulturowej Poznania, spotkań, 

ludzi, smaków, kolorów różnych narodowości, które towarzyszą nam na co dzień i sprawiają, 

że nasza rzeczywistość jest jeszcze bardziej ciekawa.  

Może napiszesz opowiadanie o jakimś ciekawym spotkaniu z pogranicza kultur, może 

odkryłeś w Poznaniu smaki innych narodów, wziąłeś udział w niezwykłym wydarzeniu 

kulturalnym, miałeś okazję usłyszeć lub porozmawiać w innym języku, odkryłeś, że „inny 



 
 

2 
 

kulturowo”, znaczy ciekawy, piękny i zagadkowy… A może mogłeś podzielić się polską 

kulturą z gościem z zagranicy, pokazać mu, co Cię w naszej kulturze zachwyca i usłyszałeś  

w zamian ciekawą historię z innego zakątka świata…  

Zastanawiamy się, ile wiesz o historii Poznania i jego wielokulturowych korzeniach, 

może zainspirowała Cię jakaś opowieść dziadków, nauczyciela, odwiedziłeś niesamowity 

zakątek naszego miasta…  

Twoja historia mogła zdarzyć się naprawdę, możesz ją też wymyślić i zaciekawić 

innych przygodą odkrywania różnorodności kulturowej, smaków i kolorów wielu narodów.  

Ubierz swoje myśli w słowa niech stworzą wiersz lub opowiadanie, wykonaj do nich 

od 1 do 3 rysunków lub zdjęć. Pamiętaj, wyobraźnia nie zna granic!  

Ważne, abyś w swej pracy ukazał bogactwo i piękno różnorodności kulturowej.  

 

ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów poznańskich szkół podstawowych.  

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie od 1 do 8 klasy.  

3. Każdy uczestnik realizuje temat konkursowy: 

Napisanie wiersza lub opowiadania z ilustracjami lub zdjęciami: 

- opowiadanie może mieć od 1 do 3 stron tekstu, czcionka 12 Times New Roman, 

- wiersz, czcionka 12 Times New Roman, 

- do stworzonego przez siebie utworu od 1 do 3 ilustracji format A4, blok techniczny lub 

od 1 do 3 zdjęć format 13x18. 

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.  

5. Dopuszczalna jest pomoc rodziców przy formatowaniu pracy i wywołaniu zdjęć.  

 

ZASADY REALIZACJI PRAC KONKURSOWYCH 

1. Utwór literacki (wiersz lub opowiadanie) wraz z ilustracjami lub zdjęciami 

stanowi samodzielna pracą dziecka.  

2. Zdjęcia do utworu nie mogą naruszać praw osób trzecich.  
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OCENA PRAC KONKURSOWYCH I DALSZY PRZEBIEG KONKURSU 

1. Przesłane prace zostaną przejrzane przez Organizatora i poddane wstępnej selekcji.  

2. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez 

jury konkursu powołane przez Organizatora. 

3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: nawiązanie do tematu, pomysłowość, 

technika, oryginalność. 

 

NIESPODZIANKA! 

4. Uczestnicy konkursu, którzy przejdą do etapu finałowego zostaną zaproszeni  

na Jesienny Plener Artystyczny, na który będą mogli zabrać dwie osoby towarzyszące 

(kolegów, koleżanki). Wszyscy zaproszeni wezmą udział w tworzeniu logo  

na koszulkach do projektu „Podziel się kulturą”. Zwycięska praca zostanie 

powielona, a autor otrzyma nagrodę! Podczas pleneru na uczestników czekać będzie 

wiele kulturowych atrakcji z różnych rejonów świata.  

ZGŁOSZENIA 

1. Prace konkursowe należy składać do 18.11.2019r. osobiście w sekretariacie szkoły lub 

za pomocą zgłoszeń pocztowych na adres: 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. A. Wodziki 

os. Oświecenia 64 

61-209 Poznań 

Międzyszkolny Konkurs Młodego Twórcy „Pozna(j)ń- wiele kultur” 

 

2. Zgłoszenie w odpowiednio zabezpieczonej i  zaadresowanej kopercie A4 zawierać 

powinno: prace uczestników, kartę zgłoszeniową, zgody opiekunów 

prawnych/rodziców. Brak jednego z elementów wyklucza pracę z udziału  

w konkursie.  

3. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora 

telefonicznie i mailowo.  
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NAGRODY 

1. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w styczniu podczas premiery filmu 

realizowanego w ramach projektu „Podziel się kulturą”. Na zwycięzców czekają cenne 

nagrody: kursy językowe, tablety, głośniki bezprzewodowe i wiele innych. Tego dnia 

ogłosimy również zwycięzcę konkursu na logo koszulki.  

PRAWA AUTORSKIE  

1. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptując jego regulamin, oświadczają,  

że wykonana przez nich praca nie narusza praw osób trzecich, własności 

intelektualnej, dobrego imienia oraz nie promuje treści krzywdzących innych. 

2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptując regulamin, zgadzają się, aby ich 

prace były nieodpłatnie i bezterminowo wykorzystane na cele konkursowe: ogłoszenie 

wyników, publikacje, projekcje, umieszczenie w materiałach promocyjnych – 

internetowych, telewizyjnych, radiowych oraz papierowych. Uczestnicy i ich 

opiekunowie oświadczają, że nie będą dochodzili z tego tytuły żadnych roszczeń 

finansowych.  

 

KONTAKT 

1. W sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt z Koordynatorem: 

 p. Paweł Ziegenlaub – pawel.ziegenlaub@spolecznaczworka.pl, tel. 533 501 772. 

 

 

Organizatorzy  
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