
 

 

 

 

 

 
 

Regulamin konkursu na napisanie słów hymnu  

MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU EUROPA W NASZEJ SZKOLE 

 
 

Organizator: 

Centrum Rozwoju i Edukacji 

 

Patron: 

Joanna Skrzydlewska - Urząd Marszałkowski w Łodzi 

 

Uczestnicy: 

uczniowie szkół różnych typów, wszystkich etapów edukacyjnych. 

 

Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest napisanie słów wiersza o tematyce związanej z ideami, idea-

łami i wartościami Unii Europejskiej, który może w przyszłości zostać ogłoszony hym-

nem międzyszkolnego klubu EUROPA W NASZEJ SZKOLE. 

 

Zasady uczestnictwa: 

  Szkoła może przedstawić jeden tekst wiersza wykonany samodzielnie przez indy-

widualnego ucznia i niepublikowany (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim lub prawach pokrewnych Dz. U. Nr 24, poz. 83, art. 115). Prace powinny być 

wykonane indywidualnie. 

  Zgłoszenie tekstu wiersza do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że 

jest to praca własna, nie publikowana wcześniej i nie nagradzana w innych konkursach. 

  Szkoła zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza swój udział przesyła-

jąc do Centrum Rozwoju i Edukacji, 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9, formularz zgło-

szeniowy, w terminie do dnia 20. czerwca 2016 roku. 

http://www.parkikrosno.pl/static/img/k204/Regulamin%20konkurs%20wiersz%20%281%29.pdf#page=2
http://www.parkikrosno.pl/static/img/k204/Regulamin%20konkurs%20wiersz%20%281%29.pdf#page=2


 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 września 2016 roku. 

 

Format i termin nadsyłania prac: 

  Tekst wiersza powinien zawierać 3 - 4 strofy (strofa powinna składać się z 4 wer-

sów), odręcznie (czytelnie) lub na komputerze (czcionka Arial 11, odstępy nie większe 

niż 1,5) 

  Praca na odwrocie powinna być opatrzona następującymi danymi: imię i nazwi-

sko ucznia, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna. 

  Dodatkowo rodzic/ opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie da-

nych osobowych dziecka, wypełniając i podpisując załączony do niniejszego Regulaminu 

dokument. 

  Pracę należy przesłać w terminie do dnia 30. kwietnia 2016 roku, na adres: 

Centrum Rozwoju i Edukacji, 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 

lub mailem: biuro@crie.pl 

z dopiskiem: konkurs na hymn klubu EwNSz. 

  Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data stempla pocz-

towego. 

 

Nagrody: 

1. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych prac.  

2. Zostaną przyznane nagrody dla laureatów I, II i III miejsca. 

 

Kryteria oceny tekstów: 

Tekst wiersza będzie oceniany pod kątem przesłania europejskiego, zgodności z tema-

tem i celami konkursu, wiedzy nt. idei, ideałów i wartości UE, poprawności gramatycznej 

i leksykalnej, pomysłowości i oryginalności. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje postanowienia niniejszego Regula-

minu. 

2. Koszt dostarczenia tekstu wiersza pokrywa szkoła. 

3. Wszystkie teksty biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, 

który zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 

4. Nagrodzone teksty będą prezentowane na podsumowaniu konkursu, które odbędzie 

się 18. Maja 2016r., podczas Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży  

w Pałacu Młodzieży w Łodzi. 

5. Do tekstu wiersza wyłonionego jako tekst hymnu międzyszkolnego klubu EUROPA 

W NASZEJ SZKOLE zostanie skomponowana muzyka, a hymn będzie wykonywany 

podczas oficjalnych uroczystości klubowych. 

 

dr Beata Matyjas 

Dyrektor Centrum Rozwoju i Edukacji  



 
 

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego dziecka  

na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

 

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

wpisać imię i nazwisko 

 

do celów organizacyjnych konkursu na napisanie tekstu hymnu Międzyszkolnego Klubu 

EUROPA W NASZEJ SZKOLE.  

Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju i Edukacji, 90-117 Łódź,  

ul. Narutowicza 7/9. 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów konkursowych i nie będą udostęp-

nianie osobom trzecim. Dane podawane są dobrowolnie, jednak wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 

Oświadczam, że uczestnik jest autorem tekstu zgłoszonego do konkursu i posiada do 

niego autorskie prawa majątkowe. Poprzez udział w konkursie uczestnik przenosi je na 

organizatora w zakresie niezbędnym do publikacji i/ lub innego rozpowszechniania tek-

stu oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki organizator uzna za stosowny  

i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń konkursu, ze szczególnym uwzględnie-

niem konieczności dostosowania pracy do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy 

jego publikacji w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem 

oraz innych publikacjach związanych z działalnością organizatora. Rodzic/ opiekun 

prawny ma prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawienia. 

 

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

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

W przypadku uczestnictwa w konkursie ucznia pełnoletniego czytelny podpis ucznia 

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


