
  

   

 

Regulamin konkursu  

„Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu” 
 

1. Głównym organizatorem konkursu „Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu”, zwanego 

dalej konkursem, jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Współorganizatorem 

konkursu jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. 

2. Partnerem konkursu jest Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

3. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Roku Romantyzmu Polskiego. 

4. Celem konkursu jest: 

- kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości 

narodowej; 

- rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 

- łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi; 

- poznawanie wybranych dzieł polskich pisarzy romantycznych i popularyzacja twórczości tych pisarzy 

wśród młodzieży oraz nauczycieli; 

- promowanie talentów literackich i plastycznych; 

- rozwijanie czytelnictwa. 

5. W ramach konkursu zostanie przeprowadzony: 

- konkurs literacki dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych; 

- konkurs plastyczny dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych i uczniów szkół 

ponadpodstawowych; 

- konkurs na opracowanie cyklu lekcji na temat twórczości polskich romantyków dla nauczycieli szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

6. Do konkursu „Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu” mogą zgłaszać się indywidualnie 

lub za pośrednictwem szkoły uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

7. Udział w konkursie „Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu” jest wolny od opłat. 

8. Wszelkie informacje dotyczące konkursu „Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu” będą 

zamieszczane na stronie http://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce https://sejmik.kujawsko-

pomorskie.pl/3801/rok-romantyzmu-polskiego-na-kujawach-i-pomorzu.  

9. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone do dnia 5 grudnia 2022 r. oraz opublikowane na stronie 

http://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce https://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/3801/rok-

romantyzmu-polskiego-na-kujawach-i-pomorzu. Organizator poinformuje laureatów oraz 

wyróżnionych o wynikach, a także terminie, miejscu i sposobie przekazania nagród. Organizator nie 

pokrywa dodatkowych kosztów związanych z przekazaniem nagród i ewentualnych podatków.  

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podanych w niniejszym regulaminie terminów. 

Informacja o zmianie terminu zostanie zamieszczona na stronie http://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/ 

w zakładce https://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/3801/rok-romantyzmu-polskiego-na-kujawach-i-

pomorzu.  

11. Przystąpienie do konkursu „Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu” jest jednoznaczne z 

akceptacją zasad niniejszego regulaminu. 

12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

13. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodnicząca Komisji Konkursowej. 
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Konkurs literacki dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych 
14. Konkurs literacki zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: dla uczniów klas VII i VIII szkół 

podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

14.1.1. Uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych chcący zgłosić się do konkursu są zobligowani do napisania 

i przesłania pracy literackiej pt. List do bohatera utworu romantycznego lub opowiadania kreatywnego 

pt.  Moja podróż w czasie do epoki romantyzmu. Objętość pracy ucznia szkoły podstawowej powinna 

mieścić się w zakresie od 1 do 2 stron formatu A4 fontem Times New Roman 12 pkt z interlinią 1,5 

wiersza. 

14.1.2. Uczniowie szkół ponadpodstawowych chcący zgłosić się do konkursu są zobligowani do napisania i 

przesłania eseju pt. Co akceptuję i kocham, a co odrzucam z dziedzictwa romantyzmu polskiego? lub 

opowiadania pt. Romantyczny bohater/romantyczna bohaterka dwieście lat później. Objętość pracy 

ucznia szkoły ponadpodstawowej powinna mieścić się w zakresie od 2 do 4 stron formatu A4 fontem 

Times New Roman 12 pkt z interlinią 1,5 wiersza. 

14.2. Uczniowie chcący zgłosić swoje prace do konkursu literackiego w ramach konkursu „Rok Romantyzmu 

Polskiego na Kujawach i Pomorzu” są zobowiązani przesłać je do dnia 18 listopada 2022 r.  w  postaci 

podpisanego imieniem i nazwiskiem pliku PDF na adres mailowy b.urbanska@kujawsko-pomorskie.pl. 

Praca powinna być jednym z załączników do maila zatytułowanego odpowiednio do kategorii 

wiekowej: Konkurs literacki  – zgłoszenie szkoły podstawowe lub Konkurs literacki – zgłoszenie szkoły 

ponadpodstawowe. Pozostałe załączniki do maila to wypełniony i podpisany przez pełnoletniego 

uczestnika konkursu lub przez opiekuna (w przypadku uczestników niepełnoletnich) formularz 

„Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych” (zał. 1a 

do regulaminu), formularz „Informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której 

dane dotyczą” (zał. nr 2 do regulaminu) oraz formularz danych osobowych (zał. nr 3a do regulaminu). 

W przypadku, gdy uczeń nie otrzyma w ciągu trzech dni roboczych maila zwrotnego z informacją o 

przyjęciu pracy do konkursu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 56 6218390. Gwarancją 

przyjęcia pracy do konkursu jest mail zwrotny.  

14.3. Przesłane i przyjęte do konkursu prace uczniów zostaną zakodowane przez Kancelarię Sejmiku. W 

mailu zwrotnym informującym o przyjęciu pracy do konkursu uczniowie otrzymają indywidualny kod, 

jakim została opatrzona praca ucznia. Ważne: prace uczniów powinny być podpisane tylko w nazwie 

pliku, w samym pliku nie należy wpisywać swoich danych, które pozwoliłyby członkom Komisji 

Konkursowej zidentyfikować autora pracy. 

14.4. Kancelaria Sejmiku zobowiązuje się przekazać zakodowane prace konkursowe do Komisji Konkursowej, 

której przewodniczącą jest Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta 

Piniewska. Skład Komisji Konkursowej ustali organizator konkursu. 

14.5. Komisja Konkursowa przyzna autorom trzech najlepszych prac w obu kategoriach (klasy VII–VIII szkół 

podstawowych, szkoły ponadpodstawowe) nagrody finansowe. Komisja Konkursowa może przyznać 

również wyróżnienia. Łączna przewidywana pula nagród w części literackiej konkursu „Rok 

Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu” wynosi 4 200,00 zł. O wysokości i podziale nagród 

zdecyduje Komisja Konkursowa. 

14.6. Dodatkowo spośród nadesłanych prac jury złożone z przedstawicieli  Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyróżni w obu kategoriach wiekowych tę pracę, która, zdaniem 

młodzieży, najlepiej oddaje ducha epoki romantyzmu w sposób najbliższy, najlepiej zrozumiały dla 

współczesnych nastolatków. 



  

   

14.7. Przystępując do konkursu literackiego w ramach konkursu „Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach  

i Pomorzu” uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie 

licencji na wykorzystanie pracy konkursowej lub jej fragmentów w celach informacyjnych, 

promocyjnych i edukacyjnych poprzez wprowadzenie do sieci Internet, pamięci komputera, 

wystawienie, zwielokrotnianie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, by każdy mógł mieć do niej 

dostęp. 

Konkurs plastyczny dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych 
15. Konkurs plastyczny zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas VII  

i VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

15.1. Uczniowie chcący zgłosić swoją pracę do konkursu plastycznego w ramach konkursu „Rok Romantyzmu 

Polskiego na Kujawach i Pomorzu” są zobowiązani do wykonania pracy plastycznej na temat „Nad 

wodą wielką i czystą…”. Ilustracja do wybranego utworu polskiego romantyka, w którym pojawia się 

motyw wody. 

15.2. Prace zgłoszone do konkursu powinny być wyłącznie w płaskiej formie plastycznej, czyli wykonane na 

papierze takim jak: brystol, blok rysunkowy, blok akwarelowy itp. Prace mogą być wykonane dowolną 

techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, linoryt, farby akrylowe, akwarela, collage, tempera, pastele 

suche, pastele olejne). Format prac nie powinien przekraczać wymiarów 50 cm x 35 cm. 

15.3. Tematyka prac powinna być ściśle związana z tematyką konkursu. 

15.4. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić do konkursu jedną pracę.  

15.5. Praca musi być wykonana samodzielnie i nie może być kopią pracy innego autora, zgodnie z przepisami 

o prawach autorskich. 

15.6. Zgłoszona do konkursu praca nie może być wcześniej publikowana oraz zgłaszana do innych konkursów 

plastycznych.  

15.7. Uczniowie chcący zgłosić swoje prace do konkursu plastycznego w ramach konkursu „Rok Romantyzmu 

Polskiego na Kujawach i Pomorzu” są zobowiązani przesłać do 18 listopada 2022 r. zdjęcie swojej pracy 

w postaci pliku JPG na adres mailowy  b.urbanska@kujawsko-pomorskie.pl. Praca powinna być jednym 

z załączników do maila zatytułowanego odpowiednio do kategorii wiekowej: Konkurs plastyczny  – 

zgłoszenie szkoły podstawowe lub Konkurs plastyczny – zgłoszenie szkoły ponadpodstawowe. 

Pozostałe załączniki do maila to wypełniony i podpisany przez pełnoletniego uczestnika konkursu lub 

przez opiekuna (w przypadku uczestników niepełnoletnich) formularz „Oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych” (zał. 1a do regulaminu), formularz 

„Informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą” (zał. nr 2 do 

regulaminu) oraz formularz danych osobowych (zał. nr 3a do regulaminu).  

15.8. Dodatkowo prace powinny zostać fizycznie dostarczone do organizatora do dnia 18 listopada 2022 r. 

Prace mogą zostać przesłane na adres Kancelaria Sejmiku, Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub przyniesione do sekretariatu Kancelarii 

Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 

Toruń – I piętro, p. 256.  

15.9. W przypadku, gdy uczeń nie otrzyma w ciągu trzech dni roboczych maila zwrotnego z informacją o 

przyjęciu pracy do konkursu plastycznego, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem  

+48 56 6218390. Gwarancją przyjęcia pracy do konkursu jest mail zwrotny.  

15.10. Ważne, aby dostarczone do konkursu prace nie były podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Podpis 

powinien się jedynie znajdować w nazwie pliku ze zdjęciem pracy. Zgłoszone do konkursu plastycznego 

prace zostaną zakodowane przez Kancelarię Sejmiku. W mailu zwrotnym informującym o przyjęciu 

pracy do konkursu uczestnicy otrzymają indywidualny kod, jakim została opatrzona praca ucznia. 



  

   

15.11. Prace niespełniające zasad udziału  lub dostarczone po terminie 18 listopada 2022 r. nie wezmą udziału 

w konkursie. 

15.12. Zgłoszone do konkursu plastycznego prace będą oceniane pod względem walorów artystycznych 

pracy, przedstawienia tematu „Nad wodą wielką i czystą”. Ilustracja do wybranego utworu polskiego 

romantyka, w którym pojawia się motyw wody, oryginalności oraz staranności wykonania. W pracach 

Komisji Konkursowej oceniającej prace plastyczne wezmą udział artyści plastycy zajmujący się edukacją 

dzieci i młodzieży. Przewodniczącą Komisji Konkursowej  jest Przewodnicząca Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska. Skład Komisji Konkursowej ustali organizator konkursu. 

15.13. Komisja Konkursowa przyzna autorom trzech najlepszych prac w obu kategoriach (klasy VII–VIII szkół 

podstawowych, szkoły ponadpodstawowe) nagrody finansowe. Komisja Konkursowa może przyznać 

również wyróżnienia. Łączna przewidywana pula nagród w części plastycznej konkursu „Rok 

Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu” wynosi 2 200,00 zł. O wysokości i podziale nagród 

zdecyduje Komisja Konkursowa. 

15.14. Dodatkowo spośród nadesłanych prac jury złożone z przedstawicieli  Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyróżni w obu kategoriach wiekowych tę pracę, która, zdaniem 

młodzieży, najlepiej oddaje ducha epoki romantyzmu w sposób najbliższy, najlepiej zrozumiały dla 

współczesnych nastolatków. 

15.15. Przystąpienie do konkursu plastycznego w ramach konkursu „Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach 

i Pomorzu” jest jednoznaczne ze zgodą na późniejszą publikację prac w przestrzeniach 

wystawienniczych oraz środkach masowego przekazu papierowego, medialnego oraz w materiałach 

promujących wydarzenia związane z konkursem „Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu”. 

15.16. Zgłoszone do konkursu prace plastyczne nie podlegają zwrotowi autorowi i przechodzą na własność 

organizatora. 

Konkurs dla nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół 
16. Do konkursu na opracowanie cyklu lekcji języka polskiego poświęconych twórczości polskich pisarzy 

romantycznych mogą się zgłaszać nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczący w 

szkołach znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Cykl lekcji powinien się 

składać minimum z trzech scenariuszy, w których uczestnik konkursu określi, dla jakiej grupy wiekowej 

zostały przeznaczone. 

16.1. Nauczyciele chcący zgłosić na konkurs przygotowane przez siebie oryginalne, niepublikowane dotąd 

scenariusze lekcji języka polskiego zobowiązani są do przesłania swojej pracy do dnia  

18 listopada 2022 r. na adres mailowy b.urbanska@kujawsko-pomorskie.pl. Scenariusze powinny być 

przygotowane w pliku PDF, podpisanym imieniem i nazwiskiem. Plik PDF ze scenariuszami powinien 

stanowić załącznik do maila zatytułowanego Rok Romantyzmu Polskiego – zgłoszenie na konkurs 

scenariuszy. Pozostałe załączniki do maila to wypełniony i podpisany przez uczestnika Projektu 

formularz „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych” 

(zał. nr 1b do regulaminu), formularz „Informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

osoby, której dane dotyczą” (zał. nr 2 do regulaminu) oraz formularz danych osobowych (zał. nr 3b do 

regulaminu). W przypadku, gdy zgłaszający nie otrzyma w ciągu trzech dni roboczych maila zwrotnego 

z informacją o przyjęciu scenariusza do konkursu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem  

+48 56 6218390. Gwarancją przyjęcia scenariuszy do konkursu jest mail zwrotny. 

16.2. Przesłane i przyjęte do konkursu scenariusze zostaną zakodowane przez Kancelarię Sejmiku. W mailu 

zwrotnym informującym o przyjęciu scenariuszy lekcji do konkursu uczestnik otrzyma indywidualny 

kod, jakim została opatrzona jego praca. Ważne: scenariusze lekcji powinny być podpisane tylko w 

nazwie pliku, w samym pliku nie należy wpisywać swoich danych, które pozwoliłyby członkom Komisji 



  

   

Konkursowej zidentyfikować autora pracy. W pliku należy zawrzeć informację, dla jakich klas został 

przygotowany scenariusz. 

16.3. Kancelaria Sejmiku zobowiązuje się przekazać zakodowane prace konkursowe do Komisji Konkursowej, 

której przewodniczy Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta 

Piniewska. Skład Komisji Konkursowej ustali organizator konkursu. 

16.4. Komisja Konkursowa przyzna autorom wybranych scenariuszy nagrody finansowe. Łączna 

przewidywana pula nagród dla autorów scenariuszy zgłoszonych do konkursu „Rok Romantyzmu 

Polskiego na Kujawach i Pomorzu”, wynosi 1 400,00 zł. 

16.5. O wysokości i podziale nagród zdecyduje Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Elżbiety 

Piniewskiej, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

16.6. Przystępując do konkursu na opracowanie cyklu lekcji języka polskiego poświęconych twórczości 

polskich pisarzy romantycznych uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej 

czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie scenariuszy w celach informacyjnych, promocyjnych i 

edukacyjnych poprzez wprowadzenie do sieci Internet, pamięci komputera, wystawienie, 

zwielokrotnianie oraz publiczne udostępnianie, tak by każdy nauczyciel pragnący wykorzystać 

scenariusz w swojej pracy zawodowej mógł mieć do niego dostęp. 

 

 


