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Wpisz się w historię PKSSwS ! 

Zostań autorem piosenki naszej szkoły! 
 

Regulamin konkursu  
 

I. Organizator konkursu  

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w 

Stavanger. 

2. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni dyrektor Szkoły pan Antoni Czajkowski oraz 

przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia pani Joanna Słysz-Kałuża. 

 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. wyłonienie najlepszego tekstu, który stanie się piosenką szkolną; 

2. uświadomienie roli piosenki w lokalnym i szkolnym środowisku; 

3. kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu, jakim jest piosenka szkolna; 

4. kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów naszej szkoły i poczucia identyfikacji 

z własnym środowiskiem; 

5. wzbogacenie tradycji i symboli szkoły; 

6. pobudzanie aktywności twórczej wśród dzieci i ich rodziców; 

7. popularyzacja szkoły w środowisku lokalnym. 

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie i rodzice uczniów  Polskiej Katolickiej Szkoły 

Sobotniej w Stavanger  

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo. Prace konkursowe należy 

składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.  

3. Uczestnik jest zobowiązany zgłosić do konkursu tekst samodzielnie zredagowany i nigdzie 

wcześniej niepublikowany. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 

Stowarzyszenia Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger 

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

 

III. Forma prezentacji pracy konkursowej  

1. Tematyka pieśni powinna być związana ze szkołą.  

2. Hymn powinien zawierać nie mniej niż 2 i nie więcej niż 3 zwrotki oraz refren.  

3. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.  

4. Każdy autor (grupa autorów) może zgłosić tylko jeden utwór.  

5. Prace konkursowe należy przekazać w formie papierowej. 

6. Pracę należy złożyć w 2 egzemplarzach: 

- sam tekst utworu z tytułem; 

- osobno w kopercie:  tekst utworu z tytułem oraz informacją zawierającą imię i nazwisko oraz 

adres e-mail autora. W przypadku grupy autorów – imiona i nazwiska wszystkich wraz ze 

wskazaniem reprezentanta grupy. 
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IV. Melodia piosenki szkolnej: 

1. Melodia piosenki szkolnej została skomponowana przez Pana Zbigniewa Bugajskiego, specjalnie na 

potrzeby szkoły i jest chroniona prawem autorskim. 

2. Nie może być ona wykorzystana  i rozpowszechniana w innych celach niż wyżej podany. 

3. Melodia w pliku mp3 zostanie przesłana do wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w 

konkursie. 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych  

1. Prace należy składać do dnia 13 stycznia 2018 roku w administracji szkoły. 

2. Wraz z pracą należy dostarczyć Oświadczenie (załącznik do niniejszego Regulaminu). 

3. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą 

podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

5. Organizator nie zwraca przekazanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publikowania 

wybranego(ych) tekstu(ów). 

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych  

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

1. oryginalność tekstu; 

2. nawiązania do szkoły, Polski, Norwegii oraz miasta Stavanger; 

3. zgodność treści z tematem; 

4. atrakcyjność i pomysłowość treści; 

5. walory artystyczne; 

6. poprawność merytoryczna i językowa 

 

VII. Ocena prac konkursowych 

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową w składzie: 

1. Antoni Czajkowski – Dyrektor Szkoły 

2. Dorota Przybyło – członek Zarządu Stowarzyszenia 

3. Marzena Dzięgielowska – nauczyciel w klasach 0-III 

4. Sylwia Hajduk – nauczyciel w klasach 0-III 

5. Angelika Fiertek – nauczyciel polonista w klasach V-VI 

6. Anna Bugajska-Żmuda – nauczyciel muzyki i śpiewu 

7. Katarzyna Bugajska - nauczyciel muzyki i śpiewu 

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu  

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę  

Konkursu do 3 lutego 2018r.   

2. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda. Dla wszystkich uczestników dyplomy uznania.  
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Oświadczenie 

 

1.Oświadczam, że zgłoszony przeze mnie tekst literacki, nie był dotąd oceniany w innych 

konkursach ani publikowany.  

2.Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Organizatora w celach promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.)  

3.Oświadczam, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych 

osób. 

 

………....…………………      ….........………………………………..  

    Data          czytelny podpis  

                  uczestnika (reprezentanta uczestników) konkursu 

 

 


