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Regulamin konkursu literackiego 

w ramach obchodów 

Roku Franciszki Cegielskiej 

 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Społeczny Sztab Obchodów Roku Franciszki Cegielskiej 

i Zespół Szkół nr 2 w Gdyni przy współpracy Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni i portalu 

MlodaGdynia.pl. 

2. Konkurs zorganizowany jest w ramach Obchodów Roku Franciszki Cegielskiej.  

CELE KONKURSU 

1. Zapoznanie młodych ludzi z działalnością pani F. Cegielskiej na rzecz Gdyni                          

i społeczności lokalnej. 

2. Uczczenie pamięci pani Prezydent Miasta Gdyni – Franciszki Cegielskiej. 

3. Motywowanie młodzieży do kształtowania własnej osobowości. Zachęcanie do 

czerpania wzorców zachowań z biografii osoby zasłużonej dla Gdyni. 

4. Rozbudzenie zainteresowań życiem społecznym, politycznym i kulturalnym „małej 

ojczyzny”. 

5. Propagowanie postawy obywatelskiej, rozwijanie patriotyzmu lokalnego, pogłębianie 

wiedzy o Gdyni. 

6. Rozbudzanie kreatywności oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie 

eseju. 

 

OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO 

1. Zadaniem konkursowym jest napisanie: 

 eseju Obywatel a „mała ojczyzna”. Rozważania o wpływie jednostki na życie 
lokalnej społeczności dotyczącego działalności pani Franciszki Cegielskiej i jej 

wpływu na życie Gdyni dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 opowiadania twórczego lub kartki z pamiętnika do słów Adama Mickiewicza  

  „ W słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę” w odniesieniu do Franciszki    

     Cegielskiej, Prezydent Gdyni w latach 1990-1998   

2. Każda praca powinna spełniać kryteria właściwe dla odpowiedniej formy wypowiedzi.  

3. Objętość pracy jest dowolna, przy czym nie powinna być mniejsza niż dwie strony 

kartki formatu A4 dla eseju i jednej strony kartki formatu A4 dla opowiadania 

twórczego lub kartki z pamiętnika. 

4. Prace powinny być dostarczone w postaci wydruku komputerowego. 

5. Każda praca powinna być podpisana. 

6. Do każdej pracy musi być dołączona karta zgłoszenia uczestnika Konkursu. 
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OCENA ZADANIA KONKURSOWEGO 

Wszystkie prace będą oceniane przez Kapitułę powołaną przez Organizatora ( w tym nauczycieli 

języka polskiego z Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz  Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni) . 

1. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

2. Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się na sesji Rady Miasta Gdyni w czerwcu 

2015 r. Do wszystkich uczestników konkursu zostaną wysłane zaproszenia na tę 

okazję na adres szkoły, którą uczniowie reprezentują.  

 

NAGRODY 

 

1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce w każdej z 

kategorii wiekowej, laureaci pierwszego miejsca będą mogli przedstawić publicznie 

swoje prace podczas sesji Rady Miasta Gdyni. 

2. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w Urzędzie Miasta Gdyni w czerwcu 

2015 roku. 

 

ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać do dnia 15 maja 2015 roku na formularzu 

zgłoszeniowym, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:  

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 

ul. Wolności 22b 

81-327 Gdynia 
            Konkurs na esej – Rok Franciszki Cegielskiej 

 

Zespół Szkół nr 14 

ul. Nagietkowa 73 

81-589 Gdynia 
             Konkurs na opowiadanie/kartkę z pamiętnika – Rok Franciszki Cegielskiej 

 

W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.  

2. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć pracę konkursową. 

3. Praca winna być oprócz wersji papierowej, przesłana także na opisanej płycie CD. 

4. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie. 

5. Organizator Konkursu nie wysyła potwierdzenia otrzymania nadesłanych zgłoszeń. 

6. Nadesłane pracy nie będą odsyłane. 

7. Każdy uczestnik konkursu musi czytelnie i kompletnie wypełnić formularz 

zgłoszeniowy. 

8. Laureaci o wynikach konkursu i godzinie wręczenia nagród zostaną powiadomieni 

przez Organizatora telefonicznie. 
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9. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, 

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych. 

UCZESTNICY 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gdyńskich szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych wszystkich typów.   

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na 

potrzeby organizacji i promocji konkursu. W przypadku uczestników, którzy 

nie ukończyli 18-tego roku życia, zgodę wyrażają ich prawni opiekunowie.  

3. Konkurs ma charakter jawny. 

 

 

OSOBA UPRANIONA DO KONTAKTU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU 

 

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do nauczycieli języka 

polskiego: Anny Bargielskiej, Ewy Soduły i Magdaleny Dobek z ZSO nr 2 oraz 

Mirosława Jaskulska, Beata Fiszer i Małgorzata Hajduk z ZS nr 14 w Gdyni. 

 tel. 58 620-17-50 

e-mail: sekretariat@lo2gdynia.pl 

tel. 58 629-00-37 

e-mail: zs14gdynia@poczta.fm 

 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez 

prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania prac do pokazów konkursowych i ich 

publicznej prezentacji w celach promocji. 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych 

w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora. 

4. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem  i nazwiskiem 

w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze 

zdjęć i prac, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie 

internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac 

w  trakcie przesyłki. 

2. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone w formie papierowej oraz na nośnikach CD 

pozostają w archiwum Organizatora konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu          

bez podania przyczyn. 

4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem wszelkie spory rozstrzyga 

Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

mailto:lo2gdy44@wp.pl
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU 

 

Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………….. 

Dane osobowe uczestnika konkursu: 

Imię : …………………………………………………........................................................... 

Nazwisko : …………………………………………………….............................................. 

Wiek : …………..... 

E –Mail : …………………………………………………………......................................... 

Numer telefonu : ….………………......... 

Szkoła: …………………………………………………………………………………….... 

…........................................................................... klasa :.............................. (pełna nazwa 

szkoły) 

Nazwisko i imię nauczyciela …............................................................................................... 

Zgłoszenie do KONKURSU: Literackiego 

Oświadczam, że zgłaszam swój udział w konkursie przeprowadzanym z okazji Roku 

Franciszki Cegielskiej. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu  

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Uczestnik konkursu, opiekun merytoryczny, wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (ustawa z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych 

Dz. U. Nr 133, poz. 833).                                                                        

………………………………………….                                                                                           
podpis uczestnika 

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

podpis opiekuna  

 


