
 

Regulamin konkursy pn.  

 „11 pytań na 11 listopada” 

I. Organizator 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie 

ul. Handlowa 11, 57-20 Radków 

tel. 74 871 22 61 

e-mail: promocja@gorystolowe.info 

II. Cele konkursu 

- kształtowanie kreatywnego myślenia 

- pobudzenie wyobraźni twórczej i wrażliwości 

- inspirowanie zainteresowań z zakresu sztuk wizualnych 

- rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień 

- prezentacja wiedzy na temat ojczyzny 

- kształtowanie postaw patriotycznych 

III. Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Radków tj.: 

- klas młodszych szkoły podstawowej (I-III) – kategoria MŁODSI 

- pozostałych klas szkoły podstawowej (IV-VIII) – kategoria STARSI 

IV. Warunki uczestnictwa 

1.  Zadanie konkursowe polega na przesłaniu filmiku z odpowiedziami dzieci na pytania 
związane z Polską i Świętem Niepodległości. 
Pytania: 
1. Z czym kojarzy Ci się Polska? 
2. Czym Polska różni się od innych krajów europejskich? 
3. Które z polskich świąt lubisz najbardziej? Dlaczego? 



4. Czy wiesz, co świętujemy w dniu 11 listopada? 
5. Co to jest patriotyzm? 
6. Jakich znasz sławnych Polaków? (Wymień 1-3) 
7. Jakie polskie jedzenie lubisz najbardziej? 
8. Gdybyś mógł/mogła teleportować się w tej chwili w dowolne miejsce w Polsce,           
to gdzie   i co byś robił-a? 
9. Jaka jest Twoja ulubiona polska bajka lub książka? 
10. Jaka jest Twoja ulubiona polska piosenka? – zaśpiewaj lub zanuć fragment 
11. Powtórz: W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie LUB Stół z 
powyłamywanymi nogami  LUB  Szedł Sasza suchą szosą, suszył sobie spodnie. 

 

2. Nagranie nie może być wcześniej publikowana. 

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedno nagranie zawierające odpowiedzi                  

na wszystkie pytania konkursowe oraz ma stanowić płynną, ciągłą wypowiedź 

(uczestnik podczas nagrania nie czyta pytań, lecz odpowiada na nie w ciągu 

chronologicznym) 

4. Konkurs ma charakter indywidualny, Organizator nie bierze pod uwagę prac 

grupowych. 

5. Jury powołane przez Organizatora będzie oceniało pomysłowość, oryginalność, 

estetykę nagrania ściśle związaną ze Świętem Niepodległości tj. scenografię, strój, 

ekspresję przekazu.  

6. Organizator przyznaje nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsce autorów nagrań                 

dla dwu kategorii wiekowych. 

7. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej GCKSiT. 

8. O wynikach konkursu osoby nagrodzone zostaną powiadomione do 9 listopada         

2020 r. 

9. Decyzje Jury są ostateczne. 

10. Prace niespełniające wymogów regulaminu, bądź dostarczone po terminie nie będą 

oceniane. 

11. Udział w konkursie jest tożsamy z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie 

Organizatorowi praw autorskich do celów promocji i publikacji. 

V. Przebieg i zasady konkursu 

Prace należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie mp3 na adres 

promocja@gorystolowe.info maksymalnie do dnia 6 listopada 2020 r.: 

 Wiadomość e-mail  musi zostać opatrzona następującymi danymi osobowymi: 

imieniem i nazwiskiem uczestnika, wiekiem, numerem telefonu. 

  

mailto:promocja@gorystolowe.info


   VI. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

regulaminu konkursu. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania prac                    

w celach niekomercyjnych, bez wypłacania honorariów autorskich.  

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby 
uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich 
danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych 
(ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, 
poz.833 z późn. zm.). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian                                

w regulaminie.  

 


