Ogólnopolski Konkurs
Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku
VII edycja

REGULAMIN
1. Organizatorzy
 Muzeum Lubelskie w Lublinie
we współpracy ze
 Szkołą Podstawową nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
2. Patronat honorowy
 Marszałek Województwa Lubelskiego
 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie
 Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
 Lubelski Kurator Oświaty
3. Adresaci
 uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych wszystkich typów,
 uczniowie oddziałów gimnazjalnych .
4. Cele
 popularyzacja wśród młodzieży sylwetki i muzyki Fryderyka Chopina,
 poszerzanie wiedzy o wybitnym polskim kompozytorze,
 budzenie refleksji nad geniuszem twórcy oraz uniwersalizmem jego dzieła,
 inspirowanie do reinterpretacji twórczości artysty,
 promowanie kreatywności młodzieży w kontakcie z kulturą wysoką.
5. Etapy
 I etap – szkolny – ogłoszenie Konkursu, zebranie prac, wybór najlepszych prac
i wysłanie ich na Konkurs,
 II etap – ogólnopolski – zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi
regulaminowe,
 III etap – ogólnopolski – ocena regulaminowych prac i przyznanie nagród.
6. Ogólne zasady udziału dotyczące wszystkich kategorii
 Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 Przewidziano trzy niżej przedstawione kategorie tematyczne.
 Konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii wiekowych: uczniów szkół
podstawowych z klas IV-VII oraz uczniów klas gimnazjalnych.
 Każda szkoła może nadesłać 4 wybrane prace w każdej z trzech
konkursowych kategorii. W przypadku szkół, w których są odziały
gimnazjalne, szkoła może nadesłać też 4 wybrane prace w każdej z trzech
konkursowych kategorii dla tej kategorii wiekowej .
 W Konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualnych twórców.
 Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę w danej kategorii konkursowej.

 Na konkurs można wysłać prace jednego ucznia w różnych kategoriach
konkursowych, z zachowaniem limitu 4 prac ze szkoły w każdej kategorii
konkursowej oraz wiekowej.
 Uczestnik konkursu nadsyła pracę opatrzoną wskazanymi w regulaminie
informacjami oraz oświadczeniem rodzica i opiekuna w kwestii przetwarzania
danych osobowych i praw autorskich.
 Prace bez metryczki, z metryczką niewyraźną, niepełną lub zawierająca błędy
nie będą brały udziału w Konkursie.
 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac ani ich opakowań.
 Nadesłane na Konkurs prace przechodzą na własność organizatorów.
 Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum
Lubelskiego w Lublinie, w skład której wejdą specjaliści w poszczególnych
kategoriach konkursowych.
 Ogłoszenie werdyktu nastąpi na stronach internetowych organizatorów.
 Prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się podczas Święta Szkoły w Szkole
Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.
 Wręczenie nagród laureatom i podziękowań nauczycielom będzie miało miejsce
podczas Koncertu Finałowego w Muzeum Lubelskim.
 Nagrody nieodebrane w czasie podsumowania Konkursu przez uczniów z Lublina
będą pozostawione do odebrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 16
im. Fryderyka Chopina w Lublinie, zaś nieobecni uczniowie spoza terenu miasta
otrzymają je pocztą.
 Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostaną nagrodzeni, nie otrzymują dyplomu
uczestnictwa. Ich udział w Konkursie potwierdza lista uczestników, którzy spełnili
wymagania regulaminowe, umieszczona na stronach internetowych organizatorów
w dniu publikacji wyników.
 Wybrane prace lub ich fragmenty zostaną opublikowane na stronach
internetowych organizatorów.
7. Tematyczne kategorie konkursowe
Kategoria

Praca literacka

Temat
Jednoaktowy utwór
dramatyczny
inspirowany życiem i
twórczością Fryderyka
Chopina
lub
Utwór prozatorski –
opowiadanie z opisem
przeżyć inspirowanych
kontaktem z muzyką
lub miejscem
związanym z
Fryderykiem
Chopinem (praca dla
uczniów klas
gimnazjalnych)

Edycja
Maksymalna długość
pracy – 4 strony
maszynopisu w edycji
standardowej.

Uwagi dotyczące kategorii
1.Każda szkoła może nadesłać 4 wybrane
w tej kategorii prace w każdej grupie
wiekowej.
2. Utwory muszą być wydrukowane w
trzech egzemplarzach i zawierać czytelną również wydrukowaną - informację o
autorze oraz oświadczenia: patrz punkty 8
i 9.
3.Do tekstu musi być dołączona płyta CD
z pracą.
4. Prace nadesłane na adres
e-mailowy nie będą odbierane.

Moje spotkanie
z Fryderykiem
Chopinem –
opowiadanie twórcze
(praca dla uczniów
szkół podstawowych)

Praca plastyczna

Pejzaż dźwiękiem
malowany.

Format pracy A2
Technika dowolna
Forma płaska

1. Każda szkoła może nadesłać 4 wybrane
prace w tej kategorii w każdej grupie
wiekowej.
2. Organizatorzy nie zwracają prac
plastycznych ani opakowań, w których je
nadesłano.
3.Metryczka pracy MUSI być
umieszczona na jej odwrocie.

Prezentacja
multimedialna

Moje spotkania
z Fryderykiem
Chopinem (praca dla
uczniów klas IV-VII
oraz oddziałów
gimnazjalnych)

1.Obowiązkowy
program wykonania
prezentacji:
PowerPoint do 2010.
2.Obowiązkowy wykaz
źródeł wszystkich
plików
multimedialnych.
3.Czas prezentacji nie
może przekroczyć
5 minut.
4.Odtwarzanie
automatyczne.

1. Każda szkoła może nadesłać 4
wybrane prace w tej kategorii w każdej
grupie wiekowej.
2.Prezentacje muszą być przesłane
wyłącznie na płycie CD opisanej według
wzoru z punktu 8.

8. Wymagane informacje o uczestnikach
 imię i nazwisko uczestnika,
 wiek i klasa,
 pełna nazwa i adres szkoły,
 imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna,
 oznaczenie wybranej kategorii konkursowej.
Uwaga: informacje te MUSZĄ być wydrukowane.
Nadesłanie pracy na Konkurs oznacza zgodę na jej publikację na stronie internetowej
organizatorów oraz w materiałach promujących Konkurs.
9. Wymagane oświadczenia

Oświadczenie rodzica ucznia, uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych mojego dziecka,
……………………………………..………., dla potrzeb realizacji „VII Ogólnopolskiego
(imię i nazwisko ucznia)

Konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku” przez jego organizatorów, tj. Muzeum
Lubelskie w Lublinie oraz Szkołę Podstawową nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie,
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. 2016 r. poz. 922), a także na przekazanie na własność organizatorom niniejszej pracy
konkursowej wraz ze zgodą na jej reprodukowanie i publikację (w całości lub we
fragmentach) w formie drukowanej i elektronicznej, w prasie, TV, katalogach, folderach i
innych wydawnictwach oraz na stronach internetowych, w celu promocji Konkursu oraz
popularyzacji sylwetki i twórczości Fryderyka Chopina, bez prawa do wynagrodzenia z tego
tytułu.
……………………………………..……….
(miejscowość, data i czytelny podpis rodzica ucznia)

Oświadczenie nauczyciela-opiekuna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację moich danych osobowych dla potrzeb
realizacji „VII Ogólnopolskiego Konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku” przez
jego organizatorów, tj. Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Szkołę Podstawową nr 16 im.
Fryderyka Chopina w Lublinie, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), a także na przekazanie na własność
organizatorom niniejszej pracy konkursowej ………………………………...………., wraz
ze zgodą na jej
(imię i nazwisko ucznia)

reprodukowanie i publikację (w całości lub we fragmentach), w formie drukowanej
i elektronicznej, w prasie, TV, katalogach, folderach i innych wydawnictwach oraz na
stronach internetowych, w celu promocji Konkursu oraz popularyzacji sylwetki i twórczości
Fryderyka Chopina, bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.
……………………………………..……….
(miejscowość, data i czytelny podpis nauczyciela-opiekuna)

10. Terminy
 nadsyłanie prac – do 22 grudnia 2017 r. na adres Szkoły Podstawowej nr 16 im.
F. Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin (decyduje data na stemplu
pocztowym),
 ogłoszenie werdyktu – na stronach internetowych organizatorów 6 lutego 2018 r.,
 prezentacja nagrodzonych prac – podczas Święta Szkoły, 2 marca 2017 r.,
 wręczenie nagród laureatom i podziękowań nauczycielom – podczas Koncertu
Finałowego, w Muzeum Lubelskim, 2 marca 2018 r.
11. Ogólne kryteria oceny nadesłanych prac we wszystkich kategoriach
Ocena odbywa się oddzielnie w każdej z trzech kategorii tematycznych, w dwóch
kategoriach wiekowych: klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów,
z uwzględnieniem:
 poprawności merytorycznej,
 znajomości technik twórczych,
 różnorodności zastosowanych sposobów przekazu,
 oryginalności przekazu.

12. Nagrody
 Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
 uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych,
 młodzież klas 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.
13. Kontakt z organizatorami
Muzeum Lubelskie na Zamku
ul. Zamkowa 9
20-117 Lublin
tel. 81 532 50 01
e-mail: kancelaria@muzeumlubelskie.pl
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina
ul. Poturzyńska 2
20-853 Lublin
tel. 81 741 59 92, 81 443 85
e-mail: szkola@g16-lublin.eu
Regulamin konkursu znajduje się na stronach obu organizatorów:
www.muzeumlubelskie.pl oraz www.g16-lublin.eu.

