
Gimnazjum nr 16  

im. F. Chopina w Lublinie 

Ogólnopolski Konkurs  

„Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku” 

IV edycja 

Regulamin 

1. Patronat 
1.1. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie 
1.2. Filharmonia  im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie 
1.3. Lubelski Kurator Oświaty 
1.4. Marszałek Województwa Lubelskiego 

 
2. Cele realizacji zadań konkursowych 

 Popularyzowanie sylwetki patrona Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie.  
 Poszerzanie wiedzy młodzieży o wybitnym polskim kompozytorze. 
 Stworzenie młodzieży okazji wykazania się uzdolnieniami i kreatywnością. 

 
3. Etapy Konkursu: 

 I etap -szkolny- ogłoszenie Konkursu, zebranie prac, wybór najlepszych prac i 
wysłanie ich na Konkurs; Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po  4 najlepsze 
prace  w każdej kategorii. 

 II etap ogólnopolski – zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi 
regulaminowe;  

 III etap ogólnopolski -ocena regulaminowych prac i przyznanie nagród. 
 

4. Ogólne zasady udziału w Konkursie dotyczące wszystkich kategorii: 
4.1. Każda szkoła może nadesłać 4 wybrane prace w  każdej z trzech konkursowych kategorii. 
4.2. W Konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualnych twórców.  
4.3. Jeden uczestnik może zgłosić jedną  pracę. 
4.4. Na Konkurs można wysłać prace jednego ucznia w różnych kategoriach konkursowych, z 

zachowaniem limitu 4 prac ze szkoły w każdej kategorii konkursowej. 
4.5. Prace bez wyraźnej metryczki lub z błędną nazwą szkoły nie będą brały udziału w 

konkursie. 
4.6. Organizatorzy Konkursu nie zwracają nadesłanych prac ani ich opakowań. 
4.7. Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni,  nie otrzymują dyplomu 

uczestnictwa.  Ich udział w Konkursie potwierdza lista uczestników, którzy spełnili 
wymagania regulaminowe, umieszczona na stronie internetowej szkoły w dniu  
ogłoszenia wyników. 
 

5. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Szkoły. 
 

6. Ogólne kryteria oceny nadesłanych prac  we wszystkich kategoriach: 
 ocena prac  w każdej kategorii w dwóch grupach wiekowych: klas IV -VI szkół 

podstawowych oraz gimnazjów; 
 poprawność merytoryczna; 
 znajomość  technik twórczych; 
 różnorodność zastosowanych sposobów przekazu; 



 oryginalność przekazu. 
 

7. Kategorie konkursowe 
 

Kategoria  Temat  Edycja  Uwagi dotyczące kategorii 

Praca Literacka Napisz list otwarty, 

w którym 

przekonasz  

młodych  Polaków, 

że Fryderyk Chopin 

to człowiek XXI 

wieku. 

lub 

Lotnisko im. F. 

Chopina-tak, białe 

róże o nazwie 

„Chopin”- tak, 

wódka „Chopin” w 

futerale w kształcie 

fortepianu- Nie! 

 

Maksymalna długość 

prac y– 10 stron 

maszynopisu w 

edycji standardowej. 

1.Każda szkoła może nadesłać 

dowolna liczbę prac w tej kategorii. 

2. Utwory muszą być wydrukowane w 

trzech egzemplarzach i zawierać 

czytelną -również wydrukowaną- 

informację o autorze: patrz punkt 9. 

3.Do tekstu musi być dołączona płyta 

CD z pracą. 

4. Prace nadesłane na adres e-

mailowy nie będą odbierane. 

Praca plastyczna –  Świat w ruchu-

muzyczne obrazy 

Chopina. 

Format pracy 

A2 

Technika dowolna 

1. Każda szkoła może nadesłać 

dowolna liczbę prac w tej kategorii. 

2.Organizatorzy nie zwracają prac 

plastycznych ani opakowań, w których 

je nadesłano. 

3.Metryczka pracy MUSI być 

umieszczona na jej odwrocie. 

Prezentacja  

multimedialna 

Chopin w moim 

regionie. 

 

 

   

1.Obowiązkowy 

program wykonania 

prezentacji : 

PowerPoint do 2010. 

2.Obowiązkowy 

wykaz źródeł 

wszystkich plików 

multimedialnych. 

3.Czas prezentacji 

1. Każda szkoła może nadesłać 

dowolna liczbę prac w tej kategorii. 

2.Prezentacje muszą być przesłane 

wyłącznie na płycie CD opisanej 

według wzoru z punktu 9. 

3.Prace nadesłane na adres e-mailowy 

nie będą odbierane. 



nie może 

przekroczyć  5 minut. 

4.Odtwarzanie 

automatyczne. 

 
 
 
 

8. Adresaci konkursu 
 Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych  wszystkich  typów. 
 Uczniowie gimnazjów  wszystkich  typów. 

 
9. Wymagane informacje o uczestnikach Konkursu: 

 Imię i nazwisko. 
 Wiek i klasa. 
 Pełna nazwa i adres szkoły. 
 Nazwisko nauczyciela lub opiekuna. 
 Oznaczenie wybranej kategorii konkursowej. 
 Nadesłanie pracy na Konkurs oznacza zgodę na jej publikację na stronie internetowej 

organizatorów oraz w materiałach promujących Konkurs . 

Uwaga: informacje te MUSZĄ być wydrukowane! 

10. Terminy   
 Nadsyłanie prac - do 19 grudnia  2014 r. (na adres Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w 

Lublinie ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin; decyduje data na stemplu pocztowym). 
 Ogłoszenie werdyktu na stronie internetowej szkoły 4 lutego 2015 r. 
 Odczytanie werdyktu przez przewodniczącego komisji konkursowej i rozdanie nagród 

w Dniu Święta  Szkoły. 
11. Nagrody 

 Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 
- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych; 
- młodzież szkół gimnazjalnych. 
 

 W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną trzy nagrody za I, II i III miejsce.  
 Komisja Konkursowa ma prawo przyznać  wyróżnienia. 
 Nagrodzeni uczniowie otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  
 Nauczyciele uczniów nagrodzonych otrzymają podziękowanie.  
 Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni nie otrzymują dyplomu 

uczestnictwa.  Ich udział w Konkursie potwierdza lista uczestników spełniających 
wymogi regulaminowe Konkursu, umieszczona na stronie internetowej szkoły w dniu 
publikacji wyników. 

 Dyplomy i nagrody nieodebrane w czasie uroczystego podsumowania Konkursu przez 
nagrodzonych  z Lublina można będzie odebrać w sekretariacie Gimnazjum nr 16 im. 
F. Chopina w Lublinie. 

 Dyplomy i nagrody nieodebrane przez nagrodzonych uczniów  spoza Lublina zostaną 
przesłane pocztą. 

 Werdykt konkursowy i wybrane nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Gimnazjum  nr 16 im. F. Chopina w Lublinie. 
 



12. Kontakt : 

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina 

ul. Poturzyńska 2 
20-853 Lublin 

081 -741-59-92, 081-443-85-30 

szkola@g16-lublin.eu 

13. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.g16-lublin.eu. 

 

 

 

mailto:szkola@g16-lublin.eu

