Wojewódzki Konkurs pt.
„Józef Rufin Wybicki i jego epoka”
z okazji dwusetnej rocznicy śmierci
twórcy hymnu narodowego
Regulamin (wersja poprawiona)
I. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Generała Józefa
Wybickiego w Wejherowie.
II.




Patronat:
honorowy – Kuratorium Oświaty w Gdańsku
honorowy - Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
naukowy – Gdańskie Towarzystwo Naukowe

III. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII szkół podstawowych
województwa pomorskiego.
IV. Cele konkursu:
1. Przybliżenie uczniom postaci twórcy hymnu narodowego, jego życia i
działalności.
2. Wzbudzenie zainteresowania dziejami i kulturą kraju.
3. Rozwijanie świadomości patriotycznej.
4. Upowszechnienie wiedzy na temat powstania hymnu narodowego i
symboli narodowych.
5. Podnoszenie umiejętności uczniów związanych z wykorzystywaniem
nowych technologii, znajdowania, selekcji i prezentacji informacji.
V. Materiały pomocnicze:
1. J. Wójcicki, Życie i działalność J. Wybickiego, Warszawa 1993
2. W. Zajewski, Józef Wybicki, Warszawa 1983 i in. wydania
3. S. Pestka, Emisariusz niepodległości. O J. Wybickim, Gdańsk 1972
4. Z. Dworecki, Józef Wybicki 1747-1822, Poznań 1980
5. J. Wybicki, Wiersze i arietki, opracował Edmund Rabowicz i Tadeusz
Swat, Gdańsk 1973
6. D. Wawrzykowska – Wierciochowa, Mazurek Dąbrowskiego. Dzieje
polskiego hymnu narodowego, Warszawa 1982
7. Rocznik Mazurka Dąbrowskiego nr 3/4 1996/97
8. Rocznik Mazurka Dąbrowskiego nr 5/6 2000/2001
9. Pamiętniki Józefa Wybickiego https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/9699/edition/30461/content;
https://polona.pl/item/pamietniki-jozefa-wybickiego-senatora-wojewodykrolestwa-polskiego-t-1,NjY0NDA5NjI/6/#info:metadata lub prace
wydane

VI. Terminy:
1. Zgłoszenia- do 15 XI 2021r. na adres - sp9.wejherowo@wp.pl z dopiskiem
w tytule – Wybicki.
2. Etap I – od 20 XI 2021r. do 10 I 2022 r.
3. Ogłoszenie wyników na stronie szkoły w zakładce dotyczącej konkursu -http://sp9.wejherowo.pl/wojewodzki-konkurs-pt-jozef-rufin-wybicki-ijego-epoka/ – wyłonienie finalistów - 20 I 2022r..
4. Etap finałowy – 10 III 2022r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie, w
budynku przy ul. J. Sobieskiego 300.
VII.
Zasady udziału w konkursie:
1. Zgłoszenia- Szkoła zgłasza do eliminacji konkursowych trzech uczniów z
klas siódmych. Wytypowanie reprezentantów szkoły odbywa się drogą
wewnętrznego wyboru, którego forma i terminy pozostają indywidualną
decyzją każdej ze szkół.
2. Zgłoszenie do konkursu należy złożyć drogą elektroniczną na adres
sp9.wejherowo@wp.pl z dopiskiem w tytule – Wybicki.
3. Formularz zgłoszenia należy pobrać ze strony konkursu, następnie
wydrukować, opatrzyć podpisem zgłaszającego i opieczętować. Tak
przygotowany dokument należy zeskanować i przesłać na podany wyżej
adres elektroniczny (sp9.wejherowo@wp.pl z dopiskiem w tytule –
Wybicki).
4. Dla uczniów do zgłoszenia należy dołączyć również w formie
elektronicznej, przygotowanej analogicznie jak zgłoszenie, zgodę rodziców
lub prawnych opiekunów na udział ucznia w konkursie oraz na
przetwarzanie danych osobowych dziecka, publikację danych i wizerunku
dziecka oraz jego zdjęcia zgłoszonego na konkurs. Wzór dokumentu
należy pobrać ze strony konkursu.
5. Organizatorzy nie wymagają przesyłania zgłoszenia w formie papierowej.
Dokumenty zgłoszenia i zgody przywożą tylko uczestnicy finału.
6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez
uczestnika i jego rodziców regulaminu konkursu.
7. Ogłoszenie wyników na stronie szkoły – wyłonienie finalistów do 20 I
2022r..
8. W przypadku, gdy ze względów epidemicznych konkurs nie będzie mógł
odbyć się stacjonarnie, spotkamy się 10 III 2022r. online.
Procedury przebiegu eliminacji:
1. Etap I (szkolny):
 Rozwiązanie 2 testów. Linki do testów będą przesyłane do szkół, które
zgłosiły chęć udziału w konkursie (test 1 – 20 XI 2021r., test 2 – 10 XII
2021 r.)
 Wykonanie i przesłanie zadania pt. „Mapa ważnych miejscowości w
Polsce związanych z J. Wybickim” (szczegóły zostaną przesłane do
szkół, które zgłosiły chęć udziału w konkursie) – termin wykonania do
10 I 2022r..
 Terminowe wykonanie zadań i przesłanie ich drogą majlową
(sp9.wejherowo@wp.pl z dopiskiem w tytule – Wybicki).

2. Etap finałowy:
 Przygotowanie przemówienia (wcielenie się w postać J. Wybickiego) pt.
„Napisałem „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, ponieważ…”.
 Konkurs wiedzy.
 Udział w sympozjum młodzieżowych znawców postaci Józefa
Wybickiego (tematy do opracowania i zaprezentowania zostaną
przesłane do szkół, które zakwalifikowały się do finału).
 Etap finałowy – 10 III 2022r. w Szkole Podstawowej nr 9 w
Wejherowie, w budynku przy ul. J. Sobieskiego 300.
VIII.

Komisja konkursu:
a. Jury stanowi grupa osób powołanych przez organizatora.
b. Decyzje jury są wiążące i ostateczne.
c. Jury ma prawo do nieuzasadniania swoich werdyktów.

IX. Kryteria oceniania
a. W zadaniach z wiedzy – punktacja
b. W pracach twórczych – m. in. czytelność, rzetelność, sposób i forma
prezentacji, pomysłowość, faktografia.
c. W wystąpieniach – m.in. rzetelność, argumentacja, odwoływanie się do
faktografii, sposób argumentacji.
X. Zasady nagradzania
a. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa
b. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe
XI. Prawa autorskie
1. Prace wykonane w ramach konkursu należy wykonać zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony praw autorskich.
2. Dostarczenie organizatorowi prac wykonywanych na potrzeby konkursu jest
równoznaczne z udzieleniem zgody na prawo do nieodpłatnej i
nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na ich
wykorzystanie w formie pierwotnej lub jako inspiracja na następujących
polach:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnej formie oraz
nakładzie
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy
- w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w
szczególności ale nie wyłącznie w Internecie jak i w innych formach
utrwaleń nadających się do upowszechniania.
Ponadto na:
a) wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych
szkoły, w materiałach promocyjnych, na wystawach, w publikacjach o
szkole.

b)

opublikowanie imienia i nazwiska autorów oraz szkoły i klasy w
materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na
wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych szkoły.

3. Wszelkie majątkowe prawa autorskie prac wykonywanych na potrzeby
konkursu zostają przeniesione na Szkołę Podstawową nr 9 w Wejherowie na
następujących polach:
 utrwalania dowolną techniką
 zwielokrotnienia dowolną techniką
 wprowadzenia do pamięci komputera
 publicznego udostępniania
 wystawiania
 wyświetlania
 publikowania.
XII.
Informacje:
1. Adres szkoły – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Generała J. Wybickiego, os.
1000-lecia PP 15, 84-200 Wejherowo.
2. Adres strony – http://sp9.wejherowo.pl/wojewodzki-konkurs-pt-jozef-rufin-wybicki-ijego-epoka/
3. E-mail kontaktowy – sp9.wejherowo@wp.pl
XIII.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

XIV.
Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i
ostateczne.

Koordynatorzy:
Barbara Ziemann
Aleksandra Rohde

