REGULAMIN
KONKURSU „PATRONI MOKOTOWSKICH ULIC”
1. ORGANIZATOR KONKURSU
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”, ul. Piotra Gruszczyńskiego 12, 02-693 Warszawa
2. CELE KONKURSU:
a) poznanie przez uczestników patronów mokotowskich ulic oraz zaprezentowanie
ich w wybranej formie;
b) rozwijanie poczucia przynależności do „małej ojczyzny” i kształtowanie dumy ze
swojej dzielnicy i miasta;
c) rozwijanie tożsamości narodowej, regionalnej budowanej na gruncie miłości do
małej i wielkiej ojczyzny;
d) zachęcenie uczestników do samodzielnego poszukiwania wiedzy w różnych
źródłach informacji, w tym w bibliotekach,
3. TEMATYKA KONKURSU
Konkurs ogłoszony jest pod hasłem „ Patroni mokotowskich ulic”.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs organizowany jest dla uczniów klas I-VI Szkół Podstawowych na terenie Mokotowa,
którzy wykonają prezentację lub pracę plastyczną formacie A-3 (plakat-kolaż), a następnie
dostarczą do siedziby ogniska (plakat, kolaż) lub wyślą mailem na adres mailowy ogniska
ognisko175konkursy@gmail.com (prezentacja).

5. ZADANIE KONKURSOWE
Zadaniem konkursowym jest wykonanie prezentacji w formacie PDF lub pracy plastycznej w
formacie A-3, w dowolnej technice, na temat wybranego patrona mokotowskiej ulicy. W
prezentacji/pracy należy umieścić informacje dotyczące:
A) Klasy I-III:
a) patrona ulicy: kim był, jego osiągnięcia, istotne fakty z życia;

b) pochodzenia nazwy ulicy: datę nadania.

B) Klasy IV-VI:
a) patrona ulicy: kim był, jego osiągnięcia, istotne fakty z życia, ciekawostki;
b) pochodzenia nazwy ulicy: datę nadania, zmiany nazwy-historia;
c) znanych mieszkańców, którzy mieszkali na danej ulicy (o ile to możliwe).

6. KRYTERIA OCENY PRAC
Przy ocenie prac komisja weźmie pod uwagę:
a) zgodność z tematyką konkursu,
b) oryginalność i pomysłowość,
c) walory estetyczne.

7. OPIS PRAC
Praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz
szkołę, do której chodzi dziecko.
8. KOMISJA
W skład Komisji wchodzą 3 osoby. Do zadań Komisji należy:
a) ocena prac uczestników i wyłonienie laureatów,
b) sporządzenie protokołu,
c) ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

9. NAGRODY
a) Organizator przewiduje przyznanie laureatom konkursu dyplomów oraz nagród
rzeczowych.
b) W każdej kategorii wiekowej przewidziano miejsca I, II , III.
c) W każdej kategorii wiekowej przewidziano wyróżnienia.
d) Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród ex aequo.

10. TERMINARZ
a) Termin ogłoszenia konkursu: 29.04.2022 r.;
b) Termin dostarczenia prac: 30.05.2022 r.;
c) Lista laureatów zostanie zamieszczona do 13.06.2022 r. na stronie internetowej
Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175” : www.ognisko175.edu.pl;
d) Nagrody będą wręczane na Gali Zakończenia Roku Szkolnego ogniska w Służewskim
Domu Kultury w dniu 27.06.2022 r.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2) Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.
3) Konkurs przeznaczony jest dla uczestników indywidualnych.
4) Prace będą zwracane autorom na wyraźne życzenie uczestnika (prosimy zaznaczyć na
odwrocie).
5) Prace należy odbierać osobiście w siedzibie Ogniska do 30 czerwca 2022 r.
6) Nagrody nieodebrane do 30 czerwca 2022 r. przechodzą na poczet innych konkursów
organizowanych przez OPP „175”.
7) Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu konkursu
„Patroni mokotowskich ulic” i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz.83) oraz do publikacji
w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez organizatora oraz w
Internecie.
8) Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
9) Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dołączenia wraz z przesłaną pracą zgody na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 1).
10) Administratorem danych osobowych podanych do konkursu „Patroni mokotowskich
ulic” jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”.

11) Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestników na Galę wręczenia nagród
oraz kosztów dostarczenia prac na konkurs.
12) Dane organizatora: Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” ul. Piotra Gruszczyńskiego 12
02-693 Warszawa tel./fax (022) 853-47-24 e-mail: ognisko175@gmail.com strona
internetowa: www.ognisko175.edu.pl
13) Mail organizatora, na który należy wysyłać prezentacje:
ognisko175konkursy@gmail.com
14) Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
15) Wszelkie zmiany Regulaminu oraz informacje dotyczące konkursu (w tym związane z
wręczeniem nagród) publikowane będą na stronie internetowej Ogniska.

