Regulamin konkursu
"Pamiętnik z nauczania zdalnego"
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest: Szkoła Podstawowa nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza
w Krakowie, ul. J. Montwiłła-Mireckiego 29/ tel. koordynatora: Katarzyna Potępa
506 956 981.
2. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego - Łukasz Smółka, Rada Dzielnicy IX oraz Ordynator Oddziału Chorób
Infekcyjnych i Pediatrii - dr Lidia Stopyra.
3. Celem konkursu jest możliwość wyrażenia swoich emocji i refleksji z czasu pandemii
w formie literackiej. Pamiętnik pisany przez uczniów staje się rodzajem działań
terapeutycznych.
4. Kategoria konkursowa:
Praca literacka - pamiętnik. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Pamiętniku, należy przez
to rozumieć „osobistą, pierwszoosobową relację obejmującą zapis osobistych przeżyć
i doświadczeń autora, utrwaloną w formie zapisu na papierze lub w elektronicznym pliku
tekstowym”.

§ 2. Warunki udziału w konkursie
1. Adresatami konkursu są:
a) I kategoria wiekowa – uczniowie szkół podstawowych – klasy III-IV
b) II kategoria wiekowa – uczniowie szkół podstawowych – klasy V-VIII
2. Termin nadsyłania prac konkursowych wraz z formularzami zgłoszeniowymi upływa
25 maja 2021 roku.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i zgłoszenie pracy literackiej
w formie pamiętnika.
4. Prace literackie można przesyłać
a) w formie dokumentu tekstowego (.doc, .pdf) lub skanu rękopisu (.jpg lub .pdf)
na konkurs.literacki.sp49@onet.eu
b) w formie wydruku dokumentu tekstowego lub rękopisu pocztą tradycyjną na adres:
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Krakowie, ul.
J. Montwiłła-Mireckiego 29, 30-426 Kraków.
lub dostarczać osobiście do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 49 im. Juliana
Ursyna Niemcewicza w Krakowie, ul. J. Montwiłła-Mireckiego 29, 30-426 Kraków.
5. Praca konkursowa powinna być w całości samodzielnym utworem Uczestnika, wcześniej
niepublikowanym i nienaruszającym praw autorskich osób trzecich.
6. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatorów do rozporządzania oraz korzystania
z opracowań prac konkursowych.
7. Strony zgodnie postanawiają, że Organizatorom przysługuje prawo wielokrotnego
wykorzystania prac oraz utworów zależnych, powstałych w wyniku ich modyfikacji.
§ 4. Przebieg konkursu i zasady wyłaniania zwycięzców

1. Konkurs polega na wybraniu trzech najlepszych prac w każdej kategorii spośród
nadesłanych do Organizatora.
2. Laureatów konkursu wybierze jury, w skład którego wejdą osoby delegowane przez
Organizatora.
3. Kryteria oceny:
a) wartość merytoryczna tj.
- codziennie życie: nauka, czas wolny, święta lub urodziny,
- emocje, jakie towarzyszyły podczas życia w izolacji/na kwarantannie, bez możliwości
spotykania się z rówieśnikami,
- relacje z nauczania zdalnego,
- obserwacja relacji międzyludzkich,
- pozytywne aspekty czasu pandemii np. nowe umiejętności, pasje.
b) forma pracy i wyraz artystyczny.
4. Decyzje Jury są wiążące i ostateczne. Uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołania
od decyzji.
§ 5. Wyniki i nagroda
1. Nagrody w Konkursie ufundowane będą przez Organizatora i jego partnerów.
2. Organizator przekaże informację do wszystkich placówek biorących udział w konkursie
najpóźniej do 15 czerwca2021r.
3. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się do 20 czerwca, w terminie
podanym przez Organizatora.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku w celach konkursowych.
2. Przesłane wraz ze zgłoszeniem materiały i opracowania nie będą zwracane uczestnikom.
3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
4. Czas trwania konkursu: 26.04.2021-25.05.2021
5. Nagrody w każdej z dwóch kategorii:
- za I, II i III miejsce – atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy
- za udział w konkursie – dyplom i upominek
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.sp49.com.pl.
Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zdjęć i nazwisk laureatów. Wszelkie
dodatkowe informacje o konkursie koordynatora (Katarzyna Potępa) pod nr tel. 506 956
981 lub w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 49 im. Juliana Ursyna
Niemcewicza w Krakowie przy ul. Montwiłła Mireckiego 29.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do15.06.2021 r., o czym organizator powiadomi e-mailem lub telefonicznie.

