
Regulamin międzyszkolnego konkursu 
 „RODZINNA ZABAWA Z DZIELNICĄ XVII  

WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE”  
 

Łączymy pokolenia. 

Rodzinna zabawa z Nową Hutą w tle! 

Spędź czas z rodzicami i dziadkami wśród przewodników, albumów i stron 

internetowych, na wspólnych spacerach po Dzielnicy XVII.  

Odkryj swoją Małą Ojczyznę na nowo. 

 
I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1.     Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie.  

2.     Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych: klas 4 – 8. 
Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie, we współpracy  
z rodzicami, dziadkami lub swoimi opiekunami. 

 
II. CELE I TEMATYKA KONKURSU 

1. Celem konkursu jest łączenie pokoleń w poznawaniu i odkrywaniu na nowo 
swojej Małej Ojczyzny, wzbudzanie szacunku do historii miejsca swojego 
zamieszkania, promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw lokalnego 
patriotyzmu,  

2. Tematyka obejmuje wiedzę z zakresu historii ziem, na których znajduje się 
terytorium Dzielnicy XVII oraz informacji związanych ze współczesnym 
funkcjonowaniem Dzielnicy Wzgórza Krzesławickie. 
 

 III. FORMA KONKURSU  
Uczniowie zgłaszający się do udziału w konkursie rozwiązują w domu arkusz 
konkursowy: „Rodzinna zabawa z Dzielnicą XVII Wzgórza Krzesławickie”.  
 

IV. PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY 
1. Dyrektorzy szkół zainteresowanych udziałem w konkursie informują uczniów  

o jego Regulaminie. 
2. Organizator konkursu dostarcza dyrektorom szkół po jednym egzemplarzu 

arkusza konkursowego, arkusz jest także dostępny na stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w zakładce konkursy. 

3. Uczniowie wykonują prace w domu we współpracy z rodzicami, dziadkami lub 
swoimi opiekunami, korzystając z dostępnych źródeł wiedzy.  

4. Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac. 
5.   W terminie do 25.10.2019r. prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście 

do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98  w Krakowie,  
Os. Na Stoku 52, 31-708 Kraków. 

6.   Osoby odpowiedzialne za konkurs: Mariola Nowak, Małgorzata Świerz. 
7.   Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik do Regulaminu). 
8.   Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98   

 powoła niezależną Komisję Konkursową, która dokona oceny prac.  
10.   Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 



11.  Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana na podany w metryczce 
adres poczty elektronicznej w terminie do 15.11.2019 r. oraz zamieszczona 
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 
98 W Krakowie.  

12. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Szkoły Podstawowej   
 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie. 

V. NAGRODY 
1. Nagrody zostaną dostarczone do szkół do dnia 29.11.2019r. 
 

 
 

 

 
 

     
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Metryczka międzyszkolnego konkursu 

„Rodzinna zabawa z Dzielnicą XVII Wzgórza Krzesławickie” 
(prosimy o czytelne wypełnienie) 

 
 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu,  
klasa: 

 
 
 

Nazwa, adres i pieczęć placówki 
kierującej prace na konkurs: 
 

 
 
 

 Adres e-mail, na który ma być 
przekazana informacja 
o wynikach konkursu: 

 

 

 
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 (imię i nazwisko rodzica / opiekuna)   

………………………………………………………………………..  
Oświadczam, że: 
1.  Zapoznałam(em) się z Regulaminem  Konkursu „ Rodzinna zabawa  
z dzielnicą XVII Wzgórza Krzesławickie”, organizowanego przez Szkołę 
Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie 
i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) 
…………………………………………………………………………………. w w/w konkursie 
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego 
dziecka dla celów związanych z zorganizowaniem konkursu: imię, nazwisko - Ustawa 
z dn. 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833,  
z późn. zm.).  
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora prac konkursowych mojego 
dziecka do celów edukacyjnych oraz ich publikacji z zachowaniem praw autorskich. 
 
 ……………………………………………………………………… (data i podpis opiekuna prawnego)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


