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REGULAMIN KONKURSU NA TEKST HYMNU  

DWUJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ATUT 

  

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu na tekst hymnu jest nauczyciel muzyki – Katarzyna 
Referowska z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT. 

 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

 wzbogacenie tradycji i symboli szkoły, 

 stworzenie hymnu, pieśni umacniającej więź uczniów z własną szkołą, 

 uświadomienie roli hymnu w społeczności szkolnej, 

 rozbudzanie poczucia identyfikacji z własnym środowiskiem. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 6, 7 i 8 Dwujęzycznej Szkoły 
Podstawowej ATUT. 

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo. 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami w regulaminie. 

4. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić projekt autorski. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków 
konkursu. 

 

IV. Zasady uczestnictwa 

1. Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą. 

2. Hymn powinien zawierać dwie zwrotki i refren. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt. 

4. Prace konkursowe należy przekazać osobie koordynującej konkurs,  
w formie papierowej. 

5. Prace powinny zawierać informację imię i nazwisko ucznia oraz klasa. 
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6. Zgłaszający tekst ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób 
trzecich w związku z wykorzystaniem tekstu. W żadnym wypadku 
zgłoszony tekst nie może posiadać wad prawnych, a w szczególności nie 
może naruszać praw osób trzecich. 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace należy składać do 29 listopada 2019r. u organizatora konkursu. 

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa 
w regulaminie, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Przy ocenie prac, jury konkursu uwzględniać będzie: zgodność treści 
z tematem, poprawność językową, merytoryczną, a także oryginalność 
tekstu. 

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez jury konkursu, powołaną przez 
Dyrektora Szkoły. 

2. Organizator nie zwraca otrzymanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie 
prawo do publikowania wybranego tekstu na stronie szkoły oraz popraw 
redakcyjnych i korekt przez jury konkursu. 

3. Komisja zastrzega sobie prawo do wykorzystania lub rezygnacji 
z proponowanego tekstu. 

4. W przypadku gdy żadna ze zgłoszonych prac nie spełni wymagań 
regulaminu, jury konkursu zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu 
lub przełożenia go na inny termin. 


