
Regulamin Powiatowego Konkursu „Antyk łączy epoki”  

dla uczniów klas 6-7 szkół podstawowych 

 

I Organizator: 

 

1. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile. 

2. Koordynatorami konkursu są Joanna Stemler i Joanna Odor. 

 

II Uczestnicy: 

 Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-7 szkół podstawowych powiatu 

pilskiego. 

 

III Cele konkursu: 

1. Popularyzacja wiedzy na temat edukacji klasycznej i dziedzictwa 

kulturowego antyku. 

2. Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą. 

3. Doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy. 

4. Pobudzanie kreatywności i wyobraźni. 

5. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i literackiej. 

6. Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy z wykorzystaniem 

różnorodnych technik plastycznych. 

7. Współpraca szkół podstawowych rejonu pilskiego z Publiczną Biblioteką 

Pedagogiczną w Pile.  

VI Zasady konkursu: 

1. W konkursie mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły uczniów z klas 6-7 

szkół podstawowych. 

2. W ramach jednego zespołu mogą znaleźć się uczniowie z różnych klas 

i poziomów nauczania. 

3. Z jednej szkoły udział w konkursie może zgłosić kilka zespołów. 

4. Konkurs jest dwuetapowy: 

a) Etap I – zespoły wykonują pracę plastyczną, którą dostarczają 

do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile. Każdy zespół może 

zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

b) Etap II – wykonawcy 5 najlepszych prac zostaną zaproszeni do PBP 

w Pile, gdzie odbędzie się rozgrywka finałowa w formule zespołowego 

turnieju wiedzy.  



5. W etapie I zespoły muszą wybrać pojęcie, postać lub zjawisko 

ze starożytności (Grecja lub Rzym) i, w formie pracy plastycznej, pokazać 

w jaki sposób wpływało ono na literaturę i sztukę na przestrzeni dziejów 

aż do współczesności.  

6. Praca plastyczna może mieć formę np.: mapy myśli, sketchnotingu, 

plakatu, lapbooka itp. Wymagany format: A3 lub A2. 

7. Ocenie będzie podlegać merytoryczność prac, estetyka wykonania 

i oryginalny pomysł na przedstawienie tematu. 

8. Pracę (w formie papierowej, nie elektronicznej) należy dostarczyć 

osobiście do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile (ul. Bydgoska 21) 

do wypożyczalni (parter) lub pocztą na adres: Publiczna Biblioteka 

Pedagogiczna ul. Bydgoska 21 64-920 Piła, z dopiskiem KONKURS 

„ANTYK ŁĄCZY EPOKI” do 31 marca 2023 roku (decyduje data 

stempla pocztowego). 

9. Do każdej pracy należy dołączyć Karty zgłoszenia uczestnika – załącznik 

nr 1 - (osobna karta dla każdego ucznia) zawierające: 

• imię i nazwisko uczestnika, 

• klasę i nazwę szkoły, 

• imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna zespołu, 

• telefon kontaktowy, 

• tytuł pracy, 

• zgodę rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych 

i publikowanie wizerunku uczestnika. 

10.  Przystępując do konkursu członkowie zespołów akceptują regulamin 

oraz zapewniają, że są autorami zgłoszonej pracy. 

11.  Do 15 kwietnia 2023 r. uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach 

etapu I. 5 najlepszych zespołów zakwalifikuje się do etapu finałowego, 

który odbędzie się 11 maja 2023 r. w siedzibie Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej w Pile. 

12.  Zakres materiału obowiązujący uczniów w II etapie znajduje się 

w załączniku nr 2. 

VI Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć nadesłanych prac 

oraz wizerunków uczestników na stronie Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej i w mediach społecznościowych.  

2. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego wyrażają zgodę 

na przetwarzanie przez Organizatora następujących danych: 

imię i nazwisko uczestnika, klasa oraz nazwa szkoły, w celu organizacji, 

przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych przy zachowaniu 

zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).  



3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez 

Administratora na podstawie art. 6 ust. 1. Lit. A Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie 

danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.  

4. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji wyżej określonych celów.  

5. Informacje o konkursie zamieszczone będą na stronie internetowej 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile  www.bppila.cdnpila.pl 

Zainteresowane osoby mogą skontaktować się drogą mailową 

z koordynatorkami konkursu: Joanną Stemler (j.stemler@cdn.pila.pl) 

i Joanną Odor (j.odor@cdn.pila.pl)   
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