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Muzeum Warszawy  

zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

do wzięcia udziału w konkursie literackim pt: 

Spacer nad Wisłę 

 

Regulamin Konkursu 

1. Organizator Konkursu: Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 

(00-272 Warszawa) wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta  

m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, REGON: 016387044; NIP: 5251290392. 

2. Temat Konkursu: Spacer nad Wisłę, wiąże się z ogłoszeniem  roku 2017 Rokiem Wisły.  

3. Cele Konkursu: 

 popularyzowanie wiedzy o Warszawie i o rzece Wiśle; 

 pogłębienie zainteresowań varsavianistycznych; 

 promowanie i rozwijanie uzdolnień literackich. 

4. Adresaci Konkursu: 

 uczniowie szkół podstawowych (kl. 4–6); 

 uczniowie gimnazjów; 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

5. Zasady uczestnictwa: 

a. warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie wiersza tematycznie związanego  

z rzeką Wisłą i jednocześnie z Warszawą; 

b. wiersze nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą 

być wcześniej publikowane; 

c. prace konkursowe w formie elektronicznej należy zgłaszać za pośrednictwem swojej szkoły na 

adres: grazyna.deneka@muzeumwarszawy.pl z dopiskiem KONKURS LITERACKI  

w terminie do dnia 15 marca 2017 roku; 

d. każda praca powinna zawierać w prawym górnym rogu imię i nazwisko autora, klasę, nazwę 

szkoły, adres elektroniczny i telefon szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna; 

e. nadesłanie pracy na Konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Konkursu i jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne wykorzystanie tekstu, nazwiska oraz 

wizerunku uczestnika dla potrzeb Konkursu i publikacji. Uczestnik zobowiązany jest przesłać 

wraz z tekstem wiersza skan oświadczenia stanowiącego załącznik numer 1 do Regulaminu 

(dla uczniów niepełnoletnich) lub załącznik nr 2 (dla uczniów pełnoletnich).  

6. Kryteria oceny: 

 komisja dokona oceny prac, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną i zgodność pracy  

z tematem Konkursu, poziom literacki oraz poprawność językową; 

 autorom wyróżnionych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe; 

 od decyzji komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie; 

mailto:grazyna.deneka@muzeumwarszawy.pl
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 informacje o wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród zostaną przesłane do szkół,  

do dnia 22 marca 2017 roku. 

7. Kontakt: informacji o Konkursie udziela Grażyna Deneka, tel: 22 518 34 16, e-mail: 

grazyna.deneka@muzeumwarszawy.pl. 

8. Postanowienia końcowe: 

 załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część; 

 Regulamin dostępny jest na stronie www.muzeumwarszawy.pl oraz w Bibliotece Muzeum; 

 Muzeum Warszawy jest uprawnione do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie 

podany do publicznej wiadomości na stronie www.muzeumwarszawy.pl oraz w Bibliotece 

Muzeum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu literackiego „Spacer nad Wisłę” 

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu literackiego „Spacer nad Wisłę” 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu literackiego Spacer nad Wisłę 

 

............................................................  

(miejscowość, data) 

 

 

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów dziecka 

 

………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

…………………………………………………………… 

(klasa) 

…………………………………………………………… 

(nazwa i adres szkoły) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/-a .............................................................................. wyrażam zgodę na udział 

mojej córki / mojego syna w konkursie literackim Spacer nad Wisłę, organizowanym przez Muzeum 

Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa). Znam i 

akceptuję zapisy Regulaminu konkursu Spacer nad Wisłę. Jednocześnie udzielam niniejszym Muzeum 

Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa) wpisanemu do 

rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 

RIK/8/2000/SPW, REGON:  016387044; NIP:  5251290392 niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej 

czasowo ani terytorialnie licencji do pracy (tytuł): ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. (dalej „Praca”), na następujących 

polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy i jej egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, 

reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, 

na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, nośnikach elektronicznych, 

optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach CD (bez 

względu na format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blu-Ray 

(bez względu na format), twardych dyskach, pamięciach masowych;  

b. wprowadzanie Parcy do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie 

do sieci komputerowych, w tym sieci Internet, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), 

jak również przesyłanie w ramach wyżej wymienionych sieci, w tym w trybie on-line, 

przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera; 
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c. nadawanie i reemitowanie Pracy za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez 

stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity; 

d. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie Pracy; 

e. publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym; 

f. korzystanie z Pracy oraz ich opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach 

promocyjnych lub reklamowych, w tym w prasie, telewizji, radiu, Internecie.” 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

(czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/prawnego/-ych opiekuna/-ów) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu literackiego Spacer nad Wisłę 

 

............................................................  

(miejscowość, data) 

 

 

Zgoda ucznia pełnoletniego 

 

………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko ucznia) 

…………………………………………………………… 

(klasa) 

…………………………………………………………… 

(nazwa i adres szkoły) 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana/-ny/ ......................................................................... oświadczam, że wyrażam 

zgodę na udział w konkursie literackim Spacer nad Wisłę, organizowanym przez Muzeum Warszawy z 

siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa). Znam i akceptuję zapisy 

Regulaminu konkursu Spacer nad Wisłę. Jednocześnie niniejszym udzielam Muzeum Warszawy z 

siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa) wpisanemu do rejestru 

instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, 

REGON:  016387044; NIP:  5251290392 niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani 

terytorialnie licencji do pracy (tytuł): ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. (dalej: „Praca”), na następujących polach 

eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy i jej egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, 

reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na 

każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, nośnikach elektronicznych, optycznych, 

magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach CD (bez względu na format), 

DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blu-Ray (bez względu na format), 

twardych dyskach, pamięciach masowych;  

b. wprowadzanie Parcy do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do 

sieci komputerowych, w tym sieci Internet, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak 

również przesyłanie w ramach wyżej wymienionych sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w 

pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera; 

c. nadawanie i reemitowanie Pracy za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację 

naziemną oraz za pośrednictwem satelity; 
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d. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie Pracy; 

e. publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym; 

f. korzystanie z Pracy oraz ich opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach 

promocyjnych lub reklamowych, w tym w prasie, telewizji, radiu, Internecie.” 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

(czytelnie imię i nazwisko ucznia pełnoletniego) 

 


