
 
 

KONKURS PATRIOTYCZNY  
NA 100 -LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

PRZEZ POLSKĘ  
 
 
 

TYTUŁ KONKURSU 
 

„Wiem wszystko o Polsce, bo jestem Polakiem” 
 
 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
 
 
Cele konkursu: 

● promowanie wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej idei patriotyzmu, 
● utrwalanie wiedzy na temat historii państwa polskiego,  
● kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa, 
● integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży- uczniów krakowskich szkół 

specjalnych,  
● promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych poprzez nagłośnienie 

konkursu w mediach,  
● kształtowanie wrażliwości w różnych dziedzinach artystycznych,  
● rozwijanie wyobraźni i kreatywności,  
● prezentowanie własnych dokonań twórczych.  

 



§1 
 

Organizator i Uczestnicy Konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum 
Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1. 
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół specjalnych i przedszkoli specjalnych 
znajdujących się na terenie miasta Krakowa. 
3. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:  

● przedszkola, 
● klasy I-III szkoły podstawowej,  
● klasy IV-VI szkoły podstawowej, 
● klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjum,  
● klasy szkół przysposabiających do pracy oraz klasy liceum, technikum i szkoły 

branżowej. 
4.  Prace konkursowe dotyczyć mają następujących dziedzin: 

● pisemny konkurs wiedzy historycznej (dla uczniów w normie intelektualnej i 
niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim), 

● praca literacka w języku polskim(dla uczniów w normie intelektualnej i 
niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim), 

● praca plastyczna w małym formacie, 
● praca plastyczna w dużym formacie, 
● film, 
● teatr, 
● fotografia. 

5. Tematyka wszystkich prac plastycznych, fotograficznych, pisemnych, teatralnych i 
filmowych ma nawiązywać do wydarzeń związanych z historią Polski (politycznych, 
społecznych, kulturalnych, sportowych itp.) z ostatnich stu lat (1918-2018). 
6. Z każdej kategorii wiekowej można przesłać maksymalnie trzy prace z danej szkoły. 
7. Konkurs historyczny w formie pisemnego testu wyboru i uzupełnień będzie dotyczył 
wydarzeń z historii Polski z lat 1918-2018. 
8. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: niepodlegla1918@gmail.com 
z dopiskiem Konkurs patriotyczny, lub pod numerami tel. 12 411-19-40, 511-057-575. 
10. Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej SOSW pn. CA i CZR w 
Krakowie www.centrum-autyzmu.pl w zakładce UCZNIOWIE pod hasłem Konkurs 
historyczny – Niepodległa 1918. 
 

 
 

§2 
Czas trwania konkursu 

 
1. Konkurs będzie trwał w dniach od 15 października 2018 roku do 15 listopada 2018 r.  
(15 listopada 2018 roku odbędzie się gala finałowa). 
2. Prace konkursowe należy przynieść do sekretariatu Ośrodka lub przesyłać na adres: SOSW 
pn. CA i CZR w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1. 31- 455 Kraków z dopiskiem ” Konkurs 
patriotyczny”.  
3. Do nadsyłanych prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1).  

http://www.centrum-autyzmu.pl/


4. Przedstawienia teatralne oraz filmy należy zapisać na płycie DVD, a następnie przynieść do 
sekretariatu Ośrodka lub  przesłać wraz z załącznikiem nr 4. 
5.Terminy konkursu pisemnego:  

● 3 października 2018 - przesłanie przez CA testów półfinałowych do zgłoszonych do 
konkursu szkół, 

● 5 października 2018 - testy półfinałowe przeprowadzone na terenie zgłoszonych szkół, 
● do 15 października 2018- przesłanie wyników testów półfinałowych do CA – 

zgłoszenie wyłonionych finalistów, 
● 6 listopada 2018 - konkurs pisemny finałowy przeprowadzony na terenie SOSW pn. 

CA i CZR w Krakowie, 
● 9 listopada 2018 - ogłoszenie wyników na stronie internetowej Ośrodka, 
● 15 listopada 2018 – wręczenie nagród i wyróżnień podczas uroczystej gali. 

6. Do 15 października 2018 roku należy przesłać prace pisemne, filmy, przedstawienia 
teatralne, prace plastycznych i fotografie (liczy się data doręczenia do SOSW pn. CA i CZR). 

7. Ogłoszenie wyników wszystkich konkursów nastąpi w dniu 15 listopada 2018 r. podczas 
uroczystej gali finałowej. Najlepsze prace pisemne, plastyczne, przedstawienia teatralne oraz 
filmy zostaną zaprezentowane szerszej publiczności na dużej scenie. 

8. Uroczysta gala, z wręczeniem nagród, odbędzie się 15.11.2018 r. o godzinie 10.00 w sali 
teatralnej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Jadwigi Królowej przy ul. Łokietka 60  
w Krakowie. 

 



§3 
Warunki udziału w konkursie 

 
1. Prace plastyczne mały format (wykonane indywidualnie): technika: dowolna płaska 

lub przestrzenna, format pracy: A3.  
2. Prace plastyczne duży format (wykonanie indywidualne lub grupowe): technika 

dowolna np. mural/obraz, płaska lub przestrzenna, format 2.50X 3.50(przesłane w 
postaci zdjęcia lub nagrania filmu z tworzenia dzieła). 

3. Prace fotograficzne (wykonane indywidualnie): Format : 20X30 cm 
4. Prace literackie w języku polskim:  

   - opowiadanie dla klas I – III, jedna strona, format A-4, czcionka Times New 
Roman, rozmiar-14. 
   - Dla pozostałych klas, dwie strony, format A-4, czcionka Times New Roman, 
rozmiar-12. 

5. Przedstawienie teatralne: grupy teatralne maksymalnie 10 –osobowe, czas trwania - do 
15 minut.  

6. Film, czas trwania do 15 minut.  
7. Tematyka wszystkich prac ma nawiązywać do wydarzeń związanych z historią Polski 

(politycznych, społecznych, kulturalnych, sportowych itp.) z ostatnich stu lat 
(1918-2018). 

8. Przedstawienie lub film należy nagrać na płycie DVD i przesłać do organizatorów. 
9. Każda praca powinna posiadać metryczkę umieszczoną z tyłu pracy (załącznik nr 2) 
10. Komisja konkursowa będzie oceniać: wkład pracy własnej ucznia, pomysłowość i 

wyobraźnię, estetykę wykonania, zgodność pracy z tematyką i celami konkursu. 
11. Nadawca przesyła prace uczniów na koszt własny lub dostarcza osobiście do 

sekretariatu Ośrodka w wyznaczonym terminie na adres: 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i 
Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”, Kraków 31-455, ul. Spadochroniarzy 1. 
z dopiskiem: konkurs „Konkurs patriotyczny”. 

12.  Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego 
oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na udział 
w konkursie oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) DZ. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. według załączonego wzoru (załącznik nr 3). 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji lub innego wykorzystania 
nadesłanych prac tym samym opiekun/rodzic uczestnika konkursu przenosi na 
organizatorów nieodpłatnie autorskie prawo do pracy konkursowej w zakresie 
wykorzystywania do celów promocji i reklamy oraz w opracowaniach i innych 
publikacjach. 



14. Wybrane prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Centrum Autyzmu 
i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. Osoby zainteresowane odbiorem prac 
zgłaszają się po nie osobiście. 

15. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać podpisany załącznik nr 3. 
 

§ 4 
Zasady przyznawania nagród 

 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatora w tym celu  
Komisja Konkursowa, której skład ustala organizator.  
2. Prace zniszczone i niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.  
3. Komisja konkursowa dokona wyboru prac konkursowych i przyzna nagrody główne w 
każdej dziedzinie artystycznej .  
4. Nagrodzone zostaną osoby, które zajmą pierwsze trzy miejsca (po jednej pracy ) w każdej 
kategorii. Uczestnicy, których prace zostaną wyróżnione otrzymają dyplomy. 
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród na stronie internetowej 
Ośrodka w zakładce  UCZNIOWIE pod hasłem Konkurs historyczny- Niepodległa 1918 9 
listopada 2018 roku. 
5. Oficjalne wyniki zostaną zamieszczone także na stronie internetowej Centrum Autyzmu,  
w zakładce STREFA UCZNIA, pod hasłem Konkurs historyczny – Niepodległa1918. 

 



Załącznik nr 1.  
KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS 

„Wiem wszystko o Polsce, bo jestem Polakiem” 
 

” 
 
Tytuł zgłaszanej pracy/przedstawienia *): 
................................................................................................................................................  
Kategoria 
……………………………………………………………………………………………….. 
Dziedzina……………………………………………………………………………………. 
a. Imię i nazwisko Uczestnika: ....................................................................................................  
 
b. Wiek Uczestnika: ......................................  
 
c. Adres zamieszkania/korespondencyjny Uczestnika:  
 
Ulica:....................................................................... nr domu..................................  
 
Miejscowość................................................... kod pocztowy.................................... Nr telefonu  
 
Rodzica/Opiekuna Prawnego ....................................................................................  
 
d. Adres e-mail Rodzica/Opiekuna Prawnego ..................................................................................  
 
e. Nazwa Szkoły Uczestnika:  
 
………………………………………………………………………………………  
 
f. Adres szkoły Uczestnika: Ulica:...................................................................................... 
Nr............................  
 
Miejscowość:............................................................kod pocztowy...........................  
 
Nr telefonu szkoły ………………………….……...  
 
g. Adres e-mail szkoły…………………………………………….….…  
 
h. Imię i nazwisko nauczyciela kierującego na konkurs : ..........................................................  
 
*) - podkreślić właściwe  

 



Załącznik nr 2.  
 
Metryczka :  

 
Imię i nazwisko dziecka:................................................... 
 
Klasa: ................................................................................  
 
Nazwa i adres placówki: ....................................................  
 
Numer telefonu placówki:...................................................  
 
Imię i nazwisko nauczyciela:...............................................  
 

 



Załącznik nr 3.  
 
 

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna 
 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki/podopiecznego.………………………............... 
 w konkursie „Wiem wszystko o Polsce, bo jestem Polakiem” organizowany przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 
Rozwojowych” w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1. , rozpowszechnianie wizerunku oraz 
umieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej placówki. 
Jednocześnie oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu mojego 
dziecka/podopiecznego przez organizatora konkursu, wykonanie dziecku zdjęć oraz 
upublicznienie jego wizerunku i nadesłanych prac w ramach działalności organizatora, zgodnie z  
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
……………………..   ………………………………….. 
 
Miejscowość i data                                                                 Podpis Rodzica/ prawnego Opiekuna 

 



Załącznik nr 4  
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA-PRZEGLĄD TEATRALNY/FILM 
 

1. TYTUŁ PRZEDSTATWIENIA/ FILMU…………………………………………………….  

2. CZAS TRWANIA………………………………………………………………….  

3. LICZBA I WIEK UCZESTNIKÓW…………………………................................  

4. NAZWA PLACÓWKI……………………………………………………………. 
  
5. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA GRUPY 
 


