
Regulamin konkursu „Mieszkańcy spod Jedenastki” 

 

I. Przepisy ogólne: 

 

1.1.  Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady konkursu o nazwie 

„Mieszkańcy spod Jedenastki” (dalej zwany „Konkursem”). 

 

1.2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z siedzibą przy 

ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek. 

 

1.3. Konkurs przeznaczony jest dla klas I-III szkół podstawowych na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami kraju. 

 

1.4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub 

przedstawicieli ustawowych. 

 

1.5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów 

konkursu, współorganizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w 

przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin. 

 

1.6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

1.7. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 1 października do 30 listopada 2013 

r. 

 

1.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego 

zakończenia.  

 

1.9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez  podania 

przyczyn. 

 

1.10. W konkursie nie przewiduje się postępowania odwoławczego. 

 

II Postanowienia dotyczące prac 

 

2.1 Zadaniem uczniów (całej klasy szkolnej), biorących udział w konkursie, jest przygotowanie 

pod kierunkiem nauczycieli gazetki szkolnej (ściennej, drukowanej lub elektronicznej) 

dotyczącej Narodowego Święta Niepodległości z wykorzystaniem materiałów i treści z 

edukacyjnej strony internetowej www.mieszkancyspod11.pl. i przesłanie pocztą zdjęcia gazetki 

ściennej lub jednego egzemplarza gazetki drukowanej lub pliku z gazetką elektroniczną na 

adres biura muzeum: ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa do dnia 30 listopada 2013 roku, 

przy czym o terminie złożenia prac decyduje data nadania w placówce operatora pocztowego 

(stempel pocztowy).  

 

2.2 Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe, w tym adres szkoły, adres poczty e-mail, 

nr telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz mail, nazwę klasy oraz wypełnioną 

ankietę (formularz do pobrania ze strony www.mieszkancyspod11.pl). 

 

2.3. Prace przesłane lub doręczone po terminie, o którym jest mowa w art. 5 powyżej, lub z 

innych przyczyn niezgodne z Regulaminem, nie będą podlegały ocenie.  



 

2.4. Prace oceni jury, specjalnie w tym celu powołane przez Organizatora Konkursu w składzie 

trzyosobowym. Przy ocenie szczególnie ważnymi kryteriami będą: 

a. współpraca całej klasy przy realizacji zadania (każda forma gazetki powinna zawierać 

stopkę redakcyjną z informacjami o tym, które dziecko za co odpowiadało przy realizacji 

zadania),  

b. wykorzystanie różnych form zgodnie z talentami i możliwościami uczniów (rysunek, 

kolaż, zdjęcie, grafika komputerowa, felieton, informacja, artykuł, reportaż, komiks, 

opowiadanie, wierszyk, recenzja i inne). 

c. treść gazetki dostosowana do wieku odbiorców. 

d. atrakcyjna forma dostosowana do wieku odbiorców. 

 

III Oświadczenie uczestników konkursu 

 

3.1. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestników 

oświadczenia, że nieodpłatnie udzielają Organizatorowi prawa do wykorzystywania prac (w 

tym wizerunku fotografowanych osób), wyrażają zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 

publikowanie nadesłanych na konkurs materiałów oraz opublikowanie imion, nazwisk oraz 

miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w 

wydawnictwach oraz na stronach internetowych Konkursu, a także na ich wykorzystywanie w 

celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i 

zwielokrotnianie nadesłanych materiałów każdą techniką, w tym m. in. drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, 

bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie nadesłanych 

materiałów poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w 

sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. 

 

3.2. Nauczyciel, zgłaszając klasę do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem 

Konkursu „Mieszkańcy spod Jedenastki”. 

 

3.3. Nauczyciel, zgłaszając klasę do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu oraz w celach 

marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

IV Przebieg konkursu i rozstrzygnięcie  
 

4.1 . Zwycięzcami Konkursu zostanie klasa, której praca zostanie najwyżej oceniona przez jury 

Konkursu. Ponadto jury przyzna 2 nagrodę oraz zastrzega sobie także prawo do przyznania 

wyróżnień. 

 

4.3. Za zajęcie 1 miejsca jury przyzna dla zwycięskiej klasy wycieczkę do Warszawy i 

Sulejówka lub do Krakowa w wybranym terminie, a za zajęcie 2 miejsca jury przyzna dla 

każdego ucznia grę planszową ufundowaną przez Muzeum oraz słodycze. Nauczyciel 

realizujący projekt ze zwycięską klasą oraz klasą, która zajmie 2 miejsce, otrzyma smartfon 

wybrane przez organizatora Konkursu. 

 



4.4. Rozstrzygnięcie Konkursu poprzez wydanie werdyktu jury nastąpi 13 XII 2013 roku. 

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

 

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi 

na liczbę nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników Konkursu, 

publikując stosowną informację na stronie internetowej pod adresem www.muzeumpilsudski.pl 

 

4.6. Nauczyciele klas nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą 

korespondencji elektronicznej i pocztą tradycyjną zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu.  

 

4.7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania na stronie internetowej pod 

adresem: www.mieszkancyspod11.pl i www.muzeumpilsudski.pl informacji o zwycięzcach (tj. 

imienia i nazwiska nauczyciela, oznaczenia klasy oraz nazwę i adres placówki), na co 

nauczyciele, rodzice lub przedstawiciele ustawowi osób uczestniczących w Konkursie wyrażają 

zgodę.  

 

4.8. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres placówki wskazany w zgłoszeniu.  

 

4.9. Nagrody, o których mowa w art. 8 powyżej, zostaną wysłane w ciągu 14 dni od daty 

ogłoszenia wyników Konkursu.  

 

4.10. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator Konkursu.  

 

4.11. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.  

 

4.12. O przebiegu Konkursu, a także o zdarzeniach jego dotyczących i jego wynikach, 

Organizator Konkursu będzie informować na stronie internetowej pod adresem 

www.mieszkancyspod11.pl 

 

4.13. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

Regulaminu. 

 

4.14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  
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