
Regulamin  

I Powiatowego Turnieju Średniowiecznego 

o Berło św. Jadwigi 

 
pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce 

 

Celem nadrzędnym konkursu jest propagowanie postaci świętej Jadwigi Królowej Polski 

 

I. Cele konkursu 

1. Poznanie postaci św. Jadwigi Królowej Polski, czasów jej współczesnych oraz wydarzeń 

historycznych za panowania pierwszych Jagiellonów; 

2. Kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki; 

3. Pobudzanie wyobraźni plastycznej; 

4. Promocja talentów, prezentacja twórczości dzieci i młodzieży; 

5. Kształtowanie tożsamości narodowej i czerpania wzorców. 

 

II. Organizator konkursu  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski  

w Kornatce. 

 

III. Ustalenia ogólne 

1. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego. 

2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.  

3. Przedmiotem Konkursu są przygotowane przez uczniów prace, których tematyka i sposób 

wykonania zostały opisane w rozdziale V. 

4. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane  

w formie elektronicznej na adresy e-mail zainteresowanych szkół. 

5. W konkursie mogą wziąć udział prace stworzone przez uczniów samodzielnie  

i indywidualnie. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  

6. Każda praca konkursowa na odwrocie pracy powinna zawierać następujące dane  

i informacje (załącznik nr 1): 

a) imię i nazwisko autora,  
b) imię i nazwisko nauczyciela,  
c) tytuł pracy,  
d) nazwę szkoły,  
e) miejscowość.  

7. Do pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych 

uczestnika konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
8. Brak oświadczeń, o których mowa w ust.7, będzie równoznaczne z wykluczeniem 

uczestnika z konkursu. 
 

IV. Kategorie konkursu 

1) Klasy I -III 

2) Klasy IV – VI 

3) Klasy VII -VIII 

 

V. Tematyka konkursu 

Klasy I – III 

Praca plastyczna „Portret Świętej Jadwigi” 

Technika: dowolna 

Format: A3 (duży blok) 

Ocenie podlegać będzie: 

a) Estetyka, pomysłowość i oryginalność wykonania. 



b) Samodzielność pracy. 

  

Klasy IV - VI 

Gra planszowa „Śladami św. Jadwigi” 

Technika: dowolna 

Format: max. A2 

Ocenie podlegać będzie: 

a) Oparcie kanwy gry o treści historyczne związane z postacią św. Jadwigi. 

b) Dołączona do gry instrukcja. 

c) Nieszablonowy pomysł na realizację tematu.  

d) Trudność realizacji pomysłu oraz wykorzystanych technik. 

 

Klasy VII – VIII 

Gra planszowa: „Rządy pierwszych Jagiellonów” 

Ocenie podlegać będzie: 

a) Oparcie kanwy gry o treści historyczne związane z panowaniem Jadwigi i Władysława 

Jagiełły 

b) Dołączona do gry instrukcja. 

c) Nieszablonowy pomysł na realizację tematu.  

d) Trudność realizacji pomysłu oraz wykorzystanych technik. 

 

Proponowana literatura: 

1) Podręczniki do historii. 

2) Encyklopedie i słowniki historyczne. 

3) S.Rosik, P.Wiszewski, „Poczet polskich Królów i Książąt” Wrocław 2004 

Literatura rozszerzająca: 

1) Jadwiga Stabińska Królowa Jadwiga, wyd. Znak, Kraków 1997 

2) ks. Andrzej Mikołajczyk Królowa Polski spod wawelskiego krzyża 

3) Sławni Polacy – święci i duchowni, wyd. Podsiedlik – Raniowski i Spółka 

 

VI. Harmonogram konkursu  

14 kwietna 2021 r. - dostarczenie prac do Centrum Usług Wspólnych w Dobczycach do godz. 

15.00 lub przesłanie pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres Szkoła Podstawowa 

w Kornatce, Kornatka 105, 32-410 Dobczyce. 

27 kwietnia 2021 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej w Kornatce kornatka@poczta.fm 

5 maja 2021 r.  – uroczyste wręczenie nagród w Szkole Podstawowej w Kornatce. 

 

VII. Wyniki konkursu i nagrody 
1. Prace konkursowe będzie oceniała trzyosobowa Komisja Konkursowa, która zostanie wybrana 

przez Organizatora.  
2. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do:  

a) czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,  
b) opieki nad powierzonymi pracami uczestników Konkursu,  
c) rzetelnego sprawdzenia prac i wyłonienia laureatów Konkursu,  
d) przesłania dyplomów i nagród laureatom Konkursu.  

3. Komisja Konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej i przyzna 

maksymalnie trzy wyróżnienia.  
4. Organizator konkursu przyzna laureatom wyłonionym przez Komisję konkursową nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy. 
5.  Szkoły, których uczniowie zdobędą pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej, otrzymają 

statuetki „Berło św. Jadwigi”. 
6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.  



7. Nazwiska autorów prac wybranych przez Komisję Konkursową zostaną podane do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kornatce kornatka@poczta.fm do 

27 kwietnia 2021 roku.  
8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 5 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej  

w Kornatce. 
9. Ze względu na pandemię SARS CoV-2 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany 

formuły finału i sposobu wręczenia nagród. 
 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Dokumentacja związana z Konkursem (nadesłane prace uczniów i Zgłoszenia konkursowe oraz 

Zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych 

osobowych) będzie przechowana przez Organizatora do końca roku szkolnego 2020/2021. 
2. Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane uczestnikom Konkursu.  
3. Organizator Konkursu zobowiązuje się nie udostępniać podmiotom trzecim materiałów 

przesłanych przez uczestników Konkursu, za wyjątkiem postanowień ust. 4.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rozpowszechniania wybranych prac 

uczestników Konkursu w formie papierowej bądź elektronicznej, wraz z imionami   

i nazwiskami ucznia i nauczyciela oraz nazwą miejscowości i szkoły.  
5. Prawa autorskie do nagrodzonych prac przechodzą na Organizatora z chwilą opublikowania 

informacji o nagrodzonych pracach (laureatach Konkursu), na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
6. Przekazując pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte  

w niniejszym Regulaminie.  

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 

innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie konkursu, 
2) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 
3) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje podejmuje 

Organizator konkursu. 

2. Regulamin Konkursu jest dostępny m.in. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej  

w Kornatce www.kornatka.com.pl 

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12 27 11 177 lub 609 178 740 (pani 

Magdalena Prusak) 

 

 

Organizatorzy:         Dyrektor Szkoły: 
 

                                   
mgr Magdalena Prusak  
mgr Anna Podmokła                                                                            mgr 
mgr Łukasz Międzik    

http://www.kornatka.com.pl/

