
 

 

                       
 

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 

DLA SZKÓŁ POZNAŃSKICH,  

SZKÓŁ POLSKICH I POLONIJNYCH ZA GRANICĄ 

pt. 

„Łączy nas wspólny patron” 

 
 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie dla 

szkół poznańskich, Szkół Polskich i Polonijnych za granicą pt. „Łączy nas wspólny patron”. 

2. Udział w konkursie odbywa się w dwóch kategoriach (do wyboru przez uczniów): 

 

I. Quiz o Mikołaju Koperniku (w wersji online). 

II. Praca twórcza pt. „Mikołaj Kopernik- człowiek, który łączy społeczności szkolne”. 

 

W dwóch grupach wiekowych: 

1. Klasy 4-6 



 

 

2. Klasy 7-8  

 

3. Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu 

oraz Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego warunków zawartych w 

niniejszym regulaminie. 

5. Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest skierowany do wszystkich szkół poznańskich  

oraz Szkół Polskich i Polonijnych za granicą, których patronem jest Mikołaj Kopernik.  

6. Oceną prac konkursowych i wytypowaniem zwycięzców zajmie się powołane do tego Jury, 

w którym będą reprezentacje dwóch szkół. 

7. Konkurs został objęty honorowym patronatem: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Ośrodka 

Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Muzeum Okręgowego w Toruniu.   

 

§ 2 Cele konkursu 

1. Prezentacja i promocja szkół, których patronem jest Mikołaj Kopernik. 

2. Integracja środowiska szkół z Poznania oraz Szkół Polskich i Polonijnych za granicą 

noszących imię Mikołaja Kopernika 

3. Popularyzacja wiedzy o Mikołaju Koperniku  wśród dzieci i młodzieży. 

 

§ 3 Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie, którzy wezmą udział w quizie online i/albo 

wykonają i prześlą pracę plastyczną na wskazany temat. 

2. Zadania wskazane w konkursie mają charakter indywidualny. Regulamin konkursu nie 

dopuszcza pracy grupowej.  

3. Uczniowie z każdej szkoły mogą wykonać zadania w jednej lub dwóch kategoriach.  

 

§ 4 Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Szkoła zgłasza chęć udziału w konkursie przesyłając zgłoszenie na wskazany przez 

organizatora adres email (załącznik nr 1) do 31 marca 2022 roku.  

Zgłaszane zostają do I kategorii imiona i nazwiska uczniów, wybranych spośród chętnych 

przez nauczyciela wychowawcę/opiekuna klasy w porozumieniu z kierownikiem/dyrektorem 

szkoły. 

Zgłaszane zostają do II kategorii prace wybrane spośród złożonych przez uczniów każdej 

szkoły. Wyboru dokonuje grono pedagogiczne szkoły w głosowaniu bezpośrednim lub za 

pośrednictwem formularza do glosowania online Microsoft Forms. 

 

Zgłoszenia dokonuje się w następujących dwóch kategoriach:  

 

I. Quiz o Mikołaju Koperniku (w wersji online). 



 

 

- Każda szkoła może zgłosić do udziału w quizie online dowolną liczbę uczniów.  

- Szczegóły dotyczące przebiegu i organizacji quizu zostaną przesłane do zainteresowanych 

szkół do końca kwietnia 2022 r. Quiz zostanie przeprowadzony w maju 2022 roku. 

- Bibliografia konkursowa oraz zagadnienia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego 

regulaminu. 

 

II. Praca twórcza pt. „Mikołaj Kopernik- człowiek, który łączy społeczności szkolne”. 

- Uczeń może wykonać tylko jedną pracę. 

- Praca musi być przesłana drogą elektroniczną, na wskazany przez organizatora adres email 

w formie skanu albo wyraźnego zdjęcia w terminie do 29 kwietnia 2022 roku. 

- Do pracy należy dołączyć informacje z danymi ucznia: imię i nazwisko, klasa, wiek, nazwa 

szkoły  

- Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną lub w wybranym graficznym 

programie komputerowym. Do konkursu dopuszcza się formy plastyczne płaskie i 

przestrzenne. 

-  Prace konkursowe podlegające ocenie Jury muszą być pracami autorskimi, które wcześniej 

nie były publikowane ani nagradzane. 

 

3. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać dla każdego zgłoszonego uczestnika konkursu 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 2). 

 

§ 5 Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1), oświadczenia (załącznik nr 2) oraz prace 

plastyczne należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: mateusz.zachcial@sp74.pl 

2. Termin zgłoszenia do konkursu upływa 31 marca 2022 roku 

2. Termin składania prac plastycznych upływa z dniem 29 kwietnia 2022 roku.  

Liczy się data wpływu na adres mateusz.zachcial@sp74.pl. Wpływ każdego zgłoszenia i przesłania 

pracy zostanie potwierdzony wiadomością zwrotną na adres nadawcy.  

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 maja 2022 roku. 

7. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów  www.sp74.pl oraz 

www.mediolan.orpeg.pl 

 

§ 6 Jury 

 

1. Jury jest powoływane przez Organizatorów Konkursu: Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 

74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu oraz Kierownika Szkoły Polskiej im. Mikołaja 

Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie 

2. Zadaniem Jury jest wyłonienie laureatów konkursu w drodze oceny prac Uczestników. 

3. Przedmiotem oceny Jury będzie wartość artystyczna i merytoryczna oraz techniczna prac, 

4. W skład Jury wchodzi po dwóch nauczycieli ze szkół, które organizują konkurs. 

 

§ 7 Nagrody i wyróżnienia 
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1. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla uczestników quizu z najlepszym wynikiem 

oraz dla autorów najciekawszych prac wyłonionych przez Jury. 

2. Lista zwycięzców quizu oraz zdjęcia nagrodzonych prac wraz z danymi autorów zostaną 

zamieszczone na www.sp74.pl oraz www.mediolan.orpeg.pl 

3. Nagrodami dla uczniów są nagrody rzeczowe. 

4. Wręczenie nagród dla zwycięzców i wyróżnionych nastąpi poprzez przesłanie ich drogą 

pocztową na adres szkoły podany przez opiekuna uczestnika. 

 

  § 8 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn od nich niezależnych. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz 

prawo do niewyłaniania zwycięzcy. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone  

z konkursu. 

4. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Jury oraz materiały konkursowe będą 

publikowane na stronie internetowej www.sp74.pl   oraz www.mediolan.orpeg.pl  

5. We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się  

z Koordynatorem Konkursu p. Mateuszem Zachciałem, pisząc na adres e-mail: 

mateusz.zachcial@sp74.pl. 
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Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia 

Międzynarodowy Konkurs dla szkół poznańskich, Szkół Polskich i Polonijnych za 

granicą pt. „Łączy nas wspólny patron” 

1. Nazwa szkoły: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres szkoły, e-mail oraz numer telefonu: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Adres e-mail, numer telefonu osoby zgłaszającej: 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Wybór kategorii konkursowej (proszę podkreślić*): 

I. Quizu o Mikołaju Koperniku (w wersji online). 

II. Praca twórcza pt. „Mikołaj Kopernik- człowiek, który łączy społeczności szkolne”. 

 

Imiona i nazwiska uczniów zgłoszonych do Quizu o Mikołaju Koperniku  

 

1. ………………………..…….. klasa: …. 

2…………………………..…… klasa: …. 

3…………………………..…… klasa: …. 

4.………………………...………klasa: …. 

5. .……………………………… klasa: …. 

6. .……………………………… klasa: …. 

7. .……………………………… klasa: …. 

 

8. .……………………………… klasa: …. 

9. .……………………………… klasa: …. 

10. .…………………………..… klasa: …. 

11. .………………………..…… klasa: …. 

12. .…………………………..… klasa: …. 

13. .…………………………..… klasa: …. 

14. .…………………………..… klasa: …. 



 

 

Imiona i nazwiska uczniów zgłoszonych do Konkursu Praca twórcza pt. „Mikołaj Kopernik- 

człowiek, który łączy społeczności szkolne”.

1. …………………………...….. klasa: …. 

2……………………………...… klasa: …. 

3…………………………………klasa: …. 

4.…………………………….…..klasa: …. 

5. .……………………………… klasa: …. 

6. .……………………………… klasa: …. 

7. .……………………………… klasa: …. 

 

8. .……………………………… klasa: …. 

9. .……………………………… klasa: …. 

10. .…………………………..… klasa: …. 

11. .…………………….…….… klasa: …. 

12. .…………………………..… klasa: …. 

13. .………………………..…… klasa: …. 

14. .…………………………..… klasa: …. 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis osoby zgłaszającej 

……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

*Szkoła może zgłosić chęć udziału w jednej, albo w dwóch kategoriach konkursowych. W drugim 

przypadku należy podkreślić obie kategorie. 

  



 

 

Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w międzynarodowym konkursie 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu oraz Szkołę 

Polską im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie 

pt. „Łączy nas wspólny patron” 

 

 

 

 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................     
                                                                                          (imię i nazwisko)    

w  Międzynarodowym Konkursie dla szkół poznańskich, Szkół Polskich i Polonijnych za granicą pt. 

„Łączy nas wspólny patron”. 

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatorów Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) 

w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o 

ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).  

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko 

pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

 

 

 

 

 

 

Data                   Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

………………………..                             …………..………………………………………… 
 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 

 

Bibliografia konkursowa do quizu o Mikołaju Koperniku 

 

Uczniowie, którzy wezmą udział w quizie konkursowym powinni zapoznać się z 

następującymi pozycjami: 

 

 Błażej Kusztelski, Nazywam się - Mikołaj Kopernik 

 Marcin Pietruszewski, Mikołaj Kopernik”- seria  Wielkie Biografie  

 Justyna Styszyńska, Mikołaj Kopernik, seria Idol 

 Paweł Ziemnicki, Katarzyna Ziemnicka, Droga do gwiazd. Opowieść o Mikołaju 

Koperniku 

 

•  http://copernicus.torun.pl/biografia/ 

• https://obliczaludzi.com/mikolaj-kopernik/ 

• https://frombork.art.pl/pl/mikolaj-kopernik-2/ 

• https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,obrazy,467,obraz_mikolaj_kopernik.html 

• https://platforma.historiadlapolonii.pl/lessons/hzd/72/1 
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https://platforma.historiadlapolonii.pl/lessons/hzd/72/1

