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Regulamin konkursu na hymn 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza  Kościuszki w Kociszewie

I. Organizator konkursu
            Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Kociszewie

II. Cel konkursu
            Celem konkursu jest:

 uświadomienie roli hymnu w społeczności szkolnej,
 popularyzacja szkoły w środowisku lokalnym,
 rozbudzanie poczucia identyfikacji z własnym środowiskiem,
 wzbogacenie tradycji i symboli szkoły,
 stworzenie hymnu, pieśni umacniającej więź uczniów z własną szkołą.

I. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie, rodzice uczniów i absolwenci szkoły.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić projekt autorski.
5. W  swej  treści  tekst  utworu  nie  może  zawierać  elementów  obraźliwych  oraz  zwrotów

obcojęzycznych. 
6. Praca  musi  być  twórcza,  samodzielna,  bez  możliwości  korzystania  z  innych  źródeł  (np.

Internetu)
7. Uczestnictwo  w konkursie  jest  jednoznaczne  ze  zrzeczeniem się  praw  autorskich  na  rzecz

Szkoły Podstawowej w Kociszewie.
8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

I. Zasady uczestnictwa
1. Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą i jej patronem Tadeuszem Kościuszko.
2. Hymn powinien zawierać dwie zwrotki i refren
3. Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt.
4. Prace konkursowe należy złożyć w formie elektronicznej /płyta CD/DVD, pendrive/ i papiero-

wej.
5. Prace  powinny  być  opatrzone  informacją  zawierającą  dane  nt.  autora/autorów:  IMIĘ  I

NAZWISKO, ADRES, E-MAIL /1. w przypadku, gdy autorem jest Rodzic dodatkowa informacja –
imię  i  nazwisko  dziecka  –  ucznia  jakiej  klasy;  2.  w  przypadku,  gdy  autorem  jest  absolwent
dodatkowa informacja – rok ukończenia szkoły/. 

6. Praca  musi  być  twórcza,  samodzielna,  bez  możliwości  korzystania  z  innych  źródeł  (np.
Internetu),

7. W żadnym wypadku zgłoszony utwór nie może mieć wad prawnych, a w szczególności nie
może naruszać praw osób trzecich.

8. Zgłaszający utwór ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku
z wykorzystaniem utworu. 



I. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na  HYMN Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie”  do 13 lutego 2023 r. w sekretariacie szkoły.
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,
nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

I. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Przy ocenie komisja w szczególności uwzględni: 

 zgodność treści z tematem, 
 poprawność merytoryczną i językową, 
 rytmiczność i oryginalność tekstu.
 walory artystyczne, 

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły do
24 lutego 2023 r.

 
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę. 
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom, które zostaną wręczone podczas

Uroczystości 50 – lecia szkoły w maju 2023r. Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe
dyplomy. 

4. Organizator nie zwraca otrzymanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie prawo do publikowa-
nia wybranego tekstu na stronie szkoły oraz popraw redakcyjnych i korekt przez Komisję kon-
kursową. 

5. W przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych prac nie spełni wymagań regulaminu, jury konkursu
zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu. 

Zwycięski hymn zostanie zaprezentowany podczas uroczystości Jubileuszu 50 – lecia szkoły
 maj 2023 rok.


