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100. Rocznica Odzyskania Niepodległości 

Turniej Szkół – Nowy Sącz 2018 

 
POD HONOROWYM PATRONATEM  

PANA RYSZARDA NOWAKA 

PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA 

 

REGULAMIN KONKURSU GAZETEK SZKOLNYCH 
z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości 

pn. „Sto lat dla Polski” 

 

Patronat medialny: Dobry Tygodnik Sądecki, Gazeta Krakowska 
 

I. CELE KONKURSU 

1. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia. 

2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100. rocznicą odzyskania 

przez Polskę niepodległości w roku 2018. 

3. Wspólne przeżywanie i okazywanie radości z życia w niepodległym Państwie. 

4. Wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej Nowego Sącza – „ naszej małej Ojczyzny”. 

5. Propagowanie treści historycznych i patriotycznych poprzez edukację dziennikarską 

dzieci oraz młodzieży. 

6. Popularyzowanie i wspieranie dziennikarskich, literackich, plastycznych oraz 

graficznych talentów uczniów. 

 

II. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu gazetek szkolnych z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę 

niepodległości jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. BOLESŁAWA BARBACKIEGO  

W NOWYM SĄCZU. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs jest skierowany do uczniów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów  

i szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz. 

 

IV. ZAKRES I TEMATYKA KONKURSU 

1. Do konkursu należy zgłosić jedno wydanie specjalne szkolnej gazety  

(w dwóch egzemplarzach), opracowanej w 2018 roku. 

2. Zgłoszona gazeta ma być wydana w wersji papierowej. 
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3. Temat wydania specjalnego gazety szkolnej powinien dotyczyć odzyskania przez 

Polskę niepodległości, a także motywów patriotyzmu, wolności, miłości do Ojczyzny 

itp. Zaprezentowane wydarzenia historyczne, zagadnienia i problemy mogą być 

powiązane ze współczesnym obrazem Sądecczyzny.  

4. Teksty dziennikarskie, oparte na publikacjach historycznych, muszą mieć przypisy. 

5. Objętość gazety ma wynosić minimum 8 stron, bez względu na format. 

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach: 

- klasy IV – VIII szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum, 

- szkoły ponadgimnazjalne. 

 

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

1. W przypadku gdy w jednej szkole funkcjonuje kilka redakcji prasowych, dyrekcja 

placówki może przeprowadzić etap szkolny, w którym wyłoni najlepsze gazety i zgłosi 

je do konkursu. Oceny zgłoszonych gazetek do I etapu (szkolnego) dokonuje komisja 

powołana przez dyrektora szkoły. 

Etap I (szkolny) nie jest obowiązkowy. 

ETAP I (SZKOLNY) – organizuje szkoła w terminie do 27 kwietnia 2018 roku. 

 

ETAP II (MIEJSKI) – 2 egzemplarze gazety wraz z kartą zgłoszenia oraz 

oświadczeniami uczestników i opiekuna (załączniki 1 i 2) należy złożyć  

w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres:  

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu 

ul. Morawskiego 2 

33-300 Nowy Sącz 

z dopiskiem „KONKURS GAZETEK SZKOLNYCH 2018” 

w terminie do 25 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).  
 

2. Oceny zgłoszonych gazetek do II etapu (miejskiego) dokonuje jury konkursu  

w składzie: dziennikarze Dobrego Tygodnika Sądeckiego oraz Gazety Krakowskiej. 

 

3. Jury konkursu sporządzi protokół, w którym wyłoni laureatów. Do protokołu należy 

dołączyć kartę zgłoszenia i zgody laureatów na przetwarzanie danych osobowych oraz 

publikację wizerunku. 

 

4. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. 

Od werdyktu jury nie ma odwołania. 

 

5. Uroczyste podsumowanie konkursu gazetek szkolnych, wręczenie nagród  

i dyplomów odbędzie się 14 czerwca 2018 roku. Dodatkowe informacje  

o miejscu i godzinie uroczystości zostaną wysłane na adres e-mail do opiekunów 

gazetek.  

 

 

 



 
 
 
 

- 3 - 
 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami konkursu mogą być redakcje gazet z publicznych szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Nowego Sącza. 

2. Uczestnicy wraz z opiekunami podpisują kartę zgłoszenia (załącznik 1) jako dowód 

zapoznania się z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem. 

3. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że: 

- posiada prawa autorskie do tekstów, 

- teksty są oryginalne i nie naruszają praw autorskich innych osób, 

- teksty nie były wcześniej nigdzie publikowane. 

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę (załącznik 2) na przetwarzanie danych 

osobowych i publikację wizerunku. W przypadku uczniów niepełnoletnich należy 

załączyć pisemną zgodę rodziców. 

 

VII. KRYTERIA OCENY GAZETEK SZKOLNYCH 

1. Poprawność merytoryczna tekstów. 

2. Różnorodność gatunków dziennikarskich. 

3. Poprawność stylistyczna, składniowa, kompozycyjna, ortograficzna i interpunkcyjna. 

4. Estetyka gazetki (ilustracje, zdjęcia, rozmieszczenie tekstów i elementów graficznych). 

5. Oryginalność podejmowanych tematów. 

 

VIII. NAGRODY 

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. 

2. Za udział w konkursie szkoły otrzymują punkty w klasyfikacji generalnej TURNIEJU 

SZKÓŁ – NOWY SĄCZ 2018.  

3. Organizator konkursu na potrzeby klasyfikacji generalnej Turnieju, o którym mowa  

w pkt. VIII, ustali miejsca poszczególnych szkół i prześle wszystkie informacje 

niezwłocznie po zakończeniu konkursu do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. 

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zgłoszone gazetki nie mogą być wcześniej prezentowane w innych konkursach.  

2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. W stosunku do wyróżnionych  

i nagrodzonych prac zastrzegają sobie prawo do ich prezentacji oraz publikacji bez 

honorarium za prawa autorskie. 

3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora oraz  

w sądeckich mediach. 

 

 

1. Załącznik 1 – karta zgłoszenia 

2. Załącznik 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku  

(w przypadku uczniów niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice) 
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Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIA GAZETY SZKOLNEJ DO KONKURSU  

z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości 

pn. „Sto lat dla Polski” 

 

 

 

TYTUŁ GAZETY 

 

 

 

 

NAZWA, ADRES, TELEFON 

SZKOŁY 

 

 

 

 

KATEGORIA KONKURSU 

(SZKOŁA PODSTAWOWA, 

GIMNAZJUM LUB SZKOŁA 

PONADGIMNAZJALNA) 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

OPIEKUNA REDAKCJI 

 

TELEFON ORAZ E-MAIL 

OPIEKUNA REDAKCJI 

 

PODPIS OPIEKUNA 

REDAKCJI 

 

 

 

 

 

PODPISY WSZYSTKICH 

UCZESTNIKÓW KONKURSU 

(REDAKTORÓW GAZETY 

ZGŁOSZONEJ DO 

KONKURSU) 
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Załącznik 2 

OŚWIADCZENIE UCZNIA  

W SPRAWIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Ja, niżej podpisana(y), __________________________________________________________________ 

wyrażam zgodę na:  

1.Przetwarzanie moich danych osobowych oraz nieodpłatne używanie, wykorzystanie  

i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz moich wypowiedzi, utrwalonych jakąkolwiek techniką, 

na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) przez 

organizatora konkursu gazetek szkolnych Zespół Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu. 

2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące konkursu, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie (w tym stronie internetowej ZS nr 3 w Nowym Sączu oraz portalu 

Facebook).  

5.Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych jest dobrowolne. 

Oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-y) o regulaminie konkursu i w pełni go akceptuję.  

 

_______________________________ 
podpis ucznia 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

W SPRAWIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Ja, niżej podpisana(y), _______________________________________________________________ 

wyrażam zgodę na:  

1.Przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka ____________________________________________________________ 

oraz jego wypowiedzi, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) przez organizatora konkursu gazetek szkolnych 

Zespół Szkół Nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu. 

2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące konkursu, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie (w tym stronie internetowej ZS nr 3 w Nowym Sączu oraz portalu 

Facebook).  

5.Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne. 

Oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-y) o regulaminie konkursu i w pełni go akceptuję.  

 

_______________________________ 
podpis rodzica 


