
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„WIELKOPOLSKI DEK@MERON 2020” 
 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wielkopolski Dek@meron 2020” i w dalszej 

części Regulaminu zwany będzie "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół biorących udział w projekcie Cyfrowa 

Szkoła Wielkopolsk@2020. 

4. Konkurs będzie rozgrywany w dwóch kategoriach: w kategorii szkół podstawowych 

oraz w kategorii szkół ponadpodstawowych. 

4. Celem poznawczym Konkursu jest rozszerzanie wśród uczniów – uczestników 

projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 zainteresowań związanych z Wielkopolską 

– jej historią, ludźmi, wydarzeniami, zjawiskami, pamiątkami. Celem dydaktycznym 

Konkursu jest zwiększenie kompetencji komunikacyjnych wśród uczniów, a zwłaszcza 

umiejętności interesującego budowania opowiadania.   

5. Konkurs przeprowadzony będzie w okresie od dnia 23.04.2020 r. do dnia 23.05.2020 

r. 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każdy uczeń szkoły 

podstawowej i ponadpodstawowej biorącej udział w projekcie Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolsk@2020. 

2. Przez udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 rozumie się udział 

Uczestnika w jednym z następujących podprojektów: 

a) w kategorii szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, 

Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty, Uczniowskie Laboratoria Informatyczne; 

b) w kategorii szkół ponadpodstawowych: Akademia Kształcenia Wyprzedzającego, 

Klasy Akademickie, Ligi Przedmiotowe, Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. 

3. Podanie danych osobowych uczestnika ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne 

do udziału w Konkursie.  

4. Warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie jest oświadczenie ucznia 

pełnoletniego lub rodziców/opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego dotyczące 

ochrony danych osobowych i wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych 

ucznia (Uczestnika Konkursu) oraz nadesłanej przez niego pracy konkursowej na stronie 

internetowej projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 (zob.: Załącznik do 

Regulaminu). 



 

 

 

 

 

§ 3 

ZASADY KONKURSU 

 

1. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest napisanie krótkiego opowiadania, w którym 

zostanie ciekawie przedstawiona historia jednej tylko sprawy związanej z Wielkopolską: 

osoby, miejsca, ciekawego wydarzenia lub zjawiska. 

2. Opowiadanie, o którym mowa w pkt. 1 § 3  może być inspirowane historią związaną z 

udziałem Uczestnika w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. 

3. Opowiadaniu, o którym mowa  w pkt. 1 § 3  mogą towarzyszyć różne materiały 

cyfrowe: fotografie, obrazy lub portrety z zaznaczonym źródłem pochodzenia. 

4. Przesłana praca konkursowa  musi być samodzielną wypowiedzią Uczestnika, do 

której posiada on osobiste prawa autorskie. 

5. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową. 

6. Każda przesłana  praca konkursowa bierze automatycznie udział w Konkursie i 

zostanie opublikowana na stronie www.csw2020.com.pl 

7. Pracę konkursową w formie pliku pdf oraz wypełnioną Kartę Uczestnika wraz z 

oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (zob.: Załącznik do 

Regulaminu) należy przesłać do dnia 23. 05 2020 r. drogą elektroniczną na adres: 

konkurs.dekameron@csw2020.com.pl Karta Uczestnika wraz z oświadczeniem 

dotyczącym ochrony danych osobowych  z wymaganymi podpisami (zob.: Załącznik do 

Regulaminu) może być przesłana w formie skanu lub zdjęcia. 

 

 

 

§ 4 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu pod przewodnictwem 

prof. dr. hab. Waldemara Łazugi. 

2. Kapituła Konkursu dokona oceny prac w dwóch kategoriach, o których mowa w pkt. 4  

§ 1. 

3. Przy ocenie prac konkursowych Kapituła Konkursu będzie w szczególności 

uwzględniała następujące walory: stopień oryginalności pracy, sposób wzbudzania 

zainteresowania przedstawioną historią, dobór materiałów ilustracyjnych, estetyka pracy. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone w dniu 29 maja 2020 r. i ogłoszone na 

stronie www.csw2020.com.pl 

5. Laureatami Konkursu zostaną uczniowie trzech najlepszych prac w dwóch 

kategoriach, o których mowa w pkt. 4 § 1. Wszyscy Laureaci Konkursu otrzymają 

nagrody. 

6. Główną nagrodą będą wysokiej klasy tablety, które otrzymają zwycięzcy Konkursu w 

dwóch kategoriach, o których mowa w pkt. 4 § 1. 

7. Nagrody zostaną wysłane na adresy Laureatów Konkursu. 

http://www.csw2020.com.pl/
https://poczta.wp.pl/k/
http://www.csw2020.com.pl/

