
 

   Projekt „Baczyński na nowo" 

Regulamin  

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

• Uczestnikami projektu są  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim z klas VI-VIII (dalej: 

„Uczestnik”). 

• Jury projektu stanowią następujący nauczyciele: Beata Kwaśniewska, Izabela Bilicka, Monika Jaworska. 

• Udział w projekcie jest dobrowolny .  

• Zasady projektu zawarte są w Regulaminie , który  dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce 

,,Język polski". 

• Poprzez przystąpienie do projektu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.  

 

§2. CEL I PRZEDMIOT PROJEKTU 

 

• Celem projektu jest: 

Promowanie wśród uczniów poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

Uczczenie setnej rocznicy urodzin poety. 

Rozwijanie talentów plastycznych, literackich i  aktorskich. 

 

• Przedmiotem projektu są prace plastyczne, grafiki, prace literackie lub nagrania recytacji. 

 

§3. UCZESTNICY PROJEKTU 

• Projekt adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 z klas VI-VIII. 

 

§4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 

 

• Uczestnik projektu musi przesłać wykonane zadanie. 

a) Klasy VI (jedno zadanie do wyboru):  

  1) Wybierz cytat z dowolnego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Znajdź w  

  Internecie pasujące do niego zdjęcie lub grafikę. 

  2) Nagraj swoją recytację dowolnego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

b) Klasy VII i VIII (jedno zadanie do wyboru):  

  1) Stwórz rysunek, fotografię lub pracę literacką zainspirowaną dowolnym wierszem  

  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

  2) Nagraj swoją recytację dowolnego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

• Wykonane prace muszą spełniać następujące wymagania:  

 

Cytat i zdjęcie lub grafika (zadanie 1., klasy VI): 

• Zdjęcie lub grafika powinny pochodzić jedynie z legalnych źródeł, a przesłana praca powinna 

zawierać link prowadzący do strony źródłowej. 

• cytat z wiersza powinien zostać opatrzony informacją, z jakiego utworu pochodzi. 



Rysunek, fotografia lub praca literacka (zadanie 1., klasy VII-VIII): 

• Nawiązywać do jednego, wybranego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

• praca literacka powinna zawierać refleksje na temat wybranego wiersza, 

• każda przesłana praca powinna zostać opatrzona dopiskiem, do jakiego wiersza nawiązuje. 

• dopuszczalne jest stworzenie pracy łączącej ze sobą tekst i rysunek lub grafikę. 

• można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których 

               autorem jest osoba zgłaszająca. 

Recytacja (zadanie 2., klasy VI-VIII): 

• na początku nagrania recytator powinien powiedzieć tytuł wiersza, 

• nagranie powinno zostać przesłane w jakości, która pozwala na ocenę recytacji. 

 

• Prace muszą być realizowane i zgłaszane indywidualnie. 

• Prace zgłaszane do projektu nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób 

trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

• Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia do projektu (Załącznik nr 1 niniejszego 

regulaminu) 

 

§5. ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

• Prace należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: beata.kwasniewska@sp4gda.pl do 

12.04.2021r. 

• Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie projektu, nie będą brały w nim udziału.  

 

§6. PRAWA AUTORSKIE I INNE 

 

• Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe 

do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. 

• W przypadku zadania 2. dla klas VI, uczestnik powinien korzystać jedynie z legalnych źródeł i umieścić do 

nich linki w pracy. 

 

§7. NAGRODY 

 

• W ramach projektu zostaną przyznane nagrody w postaci książek. 

•  Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie szkoły i w mediach społecznościowych w celu promocji 

pracy szkoły. 

 

 

§8. DANE OSOBOWE 

• Dane osobowe: imię, nazwisko i klasa przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z wyłonieniem 

i nagrodzeniem zwycięzców. 

• Do promocji projektu i ogłoszenia zwycięzców zostaną użyte imiona i inicjały nazwiska oraz klasa. 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu ,,Baczyński na nowo" 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Projekt „Baczyński na nowo" 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………........ 

Klasa: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU 

 

Ja, niżej podpisana/y,  ………………….………………………………………………………………………… 

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (RODO) oraz  art. 81 

ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 

z późn. zm.) dobrowolnie wyrażam zgodę na wykorzystanie moich dany osobowy do celów konkursu w zakresie 

określonym regulaminem konkursu. 

……………………………..…………………………………………… 

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 


