
Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny „Warsiaska nawijka!” 

 

REGULAMIN 

1. 

1.1. Międzyszkolny Interdyscyplinarny Konkurs „Warsiaska nawijka” adresowany jest do uczniów klas 

4-8 szkół podstawowych. 

1.2. Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Inspiracja” w Warszawie. 

1.3. Inicjatorem konkursu jest: p. Hanna Sowińska (była Dyrektor NSP “Inspiracja”). 

1.4. Konkurs rozpoczyna się 01.02.2023r. - od tego czasu przyjmowane będą prace konkursowe. 

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31.03.2023r. - decyduje data stempla pocztowego. 

2. 

Celem konkursu jest: 

- inspirowanie do aktywności twórczej, 

- pobudzenie do poznawania historii regionalnej, 

- konfrontacja twórczości, 

- zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji, 

- promowanie młodych twórców, 

- kształcenie wśród uczniów umiejętności interdyscyplinarnych, 

- popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów  

   z zakresu nauk: j. polskiego, historii i plastyki. 

 

3. 

3.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnego tekstu w formie fragmentu 

pamiętnika ukazującego scenę z życia codziennego mieszkańców Warszawy w okresie XX-lecia 

międzywojennego z wykorzystaniem minimalnie 40 słów gwary warszawskiej (wybranych spośród 

listy dołączonej do regulaminu - załącznik nr 1) z zachowaniem, adekwatnej do tematyki pracy, 

oprawy plastycznej pod adres: 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Inspiracja” 

Ul. Józefa Mehoffera 90, 03-118 Warszawa 

Z dopiskiem - Konkurs „Warsiaska nawijka!” 

osobiście, pocztą lub kurierem, na własny koszt. 

3.2. Prace powinny być wykonane w formacie A3; 

3.3. Nadsyłane prace nie mogą być publikowane przed rozstrzygnięciem wyników konkursu  

w wydawnictwach i czasopismach ogólnopolskich oraz nie mogą być nagrodzone wcześniej  

w innych konkursach. 

3.4. Prace konkursowe należy podpisać (załącznik nr 2), wymieniając 

- dane osobowe autora pracy: nazwisko, imię, wiek, klasa, 

- nazwa i adres szkoły, 

-imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna wraz z adresem e-mailowym i numerem telefonu 

kontaktowego. 

3.5. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów. 

3.5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw autorskich  

na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich 



i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz.83) oraz do publikacji wydawanych przez 

Organizatora oraz w Internecie. 

4. 

Przebieg konkursu: 

4.1.Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach, tj. 

- I etap – eliminacje wewnątrzszkolne (sprawdzenie prac pod kątem zastosowania się autora  

do wymogów formalnych przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową wyłonioną z grona 

pedagogicznego danej szkoły, wybranie maksymalnie pięciu najlepszych prac; każdy autor  

może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę); 

- II etap- eliminacje międzyszkolne w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Inspiracja”. 

4.2. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołana przez Dyrektora Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej „Inspiracja” komisja konkursowa złożona z nauczycieli języka polskiego, historii  

i plastyki. 

4.3. Na I i II etapie eliminacji, prace oceniane są przez komisje konkursowe według trzech 

kryteriów, przyznając w każdym z nich punkty, tj. 

- walory językowe - styl wypowiedzi, składnia, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna  

(0-5 pkt); 

- kontekst historyczny- umiejscowienie wydarzeń w czasie i przestrzeni (Warszawa XX-lecie 

międzywojenne), wykorzystanie minimalnie 40 słów gwary warszawskiej, ozdobienie prac 

autentycznymi pamiątkami z czasów II Rzeczpospolitej, np. bilety tramwajowe itp. (0-5 pkt); 

- wartość artystyczna - estetyka pracy, staranność i dokładność, pomysłowość i oryginalność 

kompozycji (0-5 pkt).  

Wszystkie punkty są sumowane. Maksymalnie można otrzymać 15 punktów. 

4.4. Laureaci oraz Autorzy prac wyróżnionych zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie  

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4.5. Na autorów najlepszych trzech prac czekają dyplomy laureatów oraz nagrody (I-III miejsce),  

z kolei wyróżnień - dyplomy uznania. 

4.6. Ocena komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

 

5. 

Uroczyste podsumowanie konkursu zostanie ustalone zgodnie z obowiązującymi warunkami 

pandemicznymi i podane do wiadomości po zakończeniu konkursu.  

6. 

Każdy uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

nadesłanych na konkurs danych osobowych w celach związanych z organizacją i przebiegiem 

konkursu oraz do celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych jak również do ich późniejszego poprawienia. Administratorem danych 

osobowych jest NSP „Inspiracja z siedzibą w Warszawie, przy ul Mehoffera 90. 

 

7. 

Koordynatorzy konkursu: Wioletta Puzyrewska i Marcin Jędrzejak 

 

 

Kontakt: warsiaska-nawijka@inspiracjaedu.pl 
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