
Regulamin  
 

VIII edycji konkursu literacko-plastyczno-fotograficznego pod tytułem: 

 

  
„Podróże – szansą poznawania Innego”   

 

1. Podstawa prawna: 

- Rozporządzenie MEN z 29.01.2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad (DzU z 2002r, nr 13, poz. 125 z póź. zm.) 

 

2. Organizatorzy/współorganizatorzy: 

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku 

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku   

Katedra Edukacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w 

Białymstoku   

 

3. Idea konkursu/cele edukacyjne: 
Na globie ziemskim żyje do 7000 grup etnicznych i narodowych, a ludzie 

porozumiewają się aż w 6000 języków. Świat człowieka jest światem zróżnicowań. W 

dzisiejszej zmieniającej się rzeczywistości, kształtowanej przez migracje, różnorodność staje 

się coraz bardziej widoczna, a kontakty z Innym bliskim (mieszkańcem naszego miasta, 

regionu, kraju) i dalekim (przedstawicielem innych państw, kontynentów) wpisują się w naszą 

codzienną egzystencję.  

Różnorodności doświadczamy codziennie: w klasie, na ulicy, boisku czy przebywając 

na wakacjach (zarówno w sąsiadujących, jak i odległych krajach). Różnorodność, która ma 

wiele odcieni, może nas łączyć poprzez dialog, który umożliwia wymianę wartości i duchowe 

wzbogacanie. Fakt, iż różnimy się wyglądem, pochodzimy z różnych zakątków świata, mamy 

odmienne zdania na dany temat oraz reprezentujemy odmienne systemy wartości, może 

stanowić przestrzeń dialogu, źródło wzbogacające osobowość.  

Podróże, te bliskie i dalekie, w życiu każdego dziecka, jak i osoby dorosłej, pełnią 

ważną rolę. Stwarzają możliwość odpoczynku, są źródłem niezapomnianych doświadczeń i 

wspomnień. Pozwalają na odkrywanie różnorodności świata – odmiennych krajobrazów, 

tradycji i kultur. Stanowią szczególną płaszczyznę dialogu z Innymi oraz budowania 

koleżeńskich i przyjacielskich relacji międzykulturowych.  

Kierując się potrzebą upowszechniania potencjału różnorodności, idei dialogu 

oraz poznawania odmiennych kultur, zapraszamy do udziału w konkursie, dzięki 

któremu uczniowie za pomocą różnych form ekspresji artystycznej ukażą ich własne 

postrzeganie podróży jako szansy doświadczania różnorodności i nawiązywania pozytywnych 

relacji z Innymi.   



Cele konkursu: 

 uświadomienie roli podróży jako płaszczyzny doświadczania różnorodności świata i 

budowania pozytywnych relacji międzykulturowych;  

 kształtowanie wrażliwości na odmienność kulturową; 

 kształtowanie postaw poszanowania własnej tradycji i kultury oraz innych kultur i 

tradycji; 

 rozwijanie twórczej aktywności uczniów; 

 integracja uczniów przynależących do różnych grup narodowych, etnicznych i 

religijnych (w tym dzieci uchodźców); 

 integracja środowiska nauczycieli wokół problemów związanych z różnorodnością 

kulturową. 

 

4. Zasady konkursu: 

Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów szkół 

podstawowych z woj. podlaskiego. Prace mogą dotyczyć następujących kategorii: 

 plastyczna – dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych klas I – 

VI 

 literacka  – uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI  

 fotograficzna  – uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI  

Szczegółowe informacje dotyczące: 

a) kategorii plastycznej: 

- w konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz uczniowie kl. I – 

IV szkół podstawowych w Białymstoku i regionie; 

- warunkiem uczestnictwa jest wykonanie jednej pracy w dowolnie wybranej technice 

plastycznej związanej z tematyką konkursu 

- proponujemy, aby prace konkursowe były efektem zajęć edukacyjnych związanych z 

problematyką konkursu przeprowadzonych przez nauczycieli i/lub rozmów z rodzicami; 

- każdy uczeń zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnika konkursu, którą należy 

dołączyć do pracy. Formularz dostępny jest na stronach internetowych organizatorów: 

www.sp26.bialystok.pl, www.fundacja.uwb.edu.pl, pip.uwb.edu.pl.  

- prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku lub 

wysłać pocztą do dnia 14 czerwca 2017 r. (ul. Radzymińska 11, 15 – 863 Białystok); 

- komisja powołana przez organizatorów wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody. Zwycięzcy o 

wynikach konkursu zostaną poinformowani telefonicznie do 19 czerwca 2017 r. Wręczenie 

dyplomów i nagród zwycięzcom oraz podziękowań opiekunom za przygotowanie do 

konkursów nastąpi 21 czerwca 2017 r.  podczas uroczystości związanych z obchodami Dnia 

Uchodźcy w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku; 

- prace uczniów przechodzą na własność organizatorów.  

b) kategorii literackiej: 

- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych w Białymstoku i 

regionie; 

- warunkiem uczestnictwa jest napisanie utworu literackiego (np. listu, artykułu, kartki z 

pamiętnika, opowiadania, wiersza) związanego z tematyką konkursu; 

- proponujemy, aby prace konkursowe były efektem zajęć edukacyjnych związanych z 

problematyką konkursu przeprowadzonych przez nauczycieli i/lub rozmów z rodzicami.  

- każdy uczeń zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnika konkursu, którą należy 

dołączyć do pracy. Formularz dostępny jest na stronach internetowych organizatorów: 

www.sp26.bialystok.pl, www.fundacja.uwb.edu.pl, pip.uwb.edu.pl. 

- prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku lub 

wysłać pocztą do dnia 14 czerwca 2017 r. (ul. Radzymińska 11, 15 – 863 Białystok); 



- komisja powołana przez organizatorów wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody. Zwycięzcy o 

wynikach konkursu zostaną poinformowani telefonicznie do 19 czerwca 2017 r.  Wręczenie 

dyplomów i nagród zwycięzcom oraz podziękowań opiekunom za przygotowanie do 

konkursów nastąpi 21 czerwca 2017 r. podczas uroczystości związanych z obchodami Dnia 

Uchodźcy w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku; 

- prace uczniów przechodzą na własność organizatorów.  

c) kategorii fotograficznej: 

- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych w Białymstoku i 

regionie; 

- warunkiem uczestnictwa jest wykonanie jednego lub dwóch zdjęć (wymiary 15x21) 

związanych z tematyką konkursu. Zdjęcia należy opatrzyć opisem; 

- proponujemy, aby prace konkursowe były efektem zajęć edukacyjnych związanych z 

problematyką konkursu przeprowadzonych przez nauczycieli i/lub rozmów z rodzicami; 

- każdy uczeń zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnika konkursu, którą należy 

dołączyć do pracy. Formularz dostępny jest na stronach internetowych organizatorów: 

www.sp26.bialystok.pl, www.fundacja.uwb.edu.pl, pip.uwb.edu.pl.  

- zdjęcia należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku lub 

wysłać pocztą do dnia 14 czerwca 2017 r. (ul. Radzymińska 11, 15 – 863 Białystok); 

- komisja powołana przez organizatorów wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody. Zwycięzcy o 

wynikach konkursu zostaną poinformowani telefonicznie do 19 czerwca 2017 r. Wręczenie 

dyplomów i nagród zwycięzcom wraz podziękowań opiekunom za przygotowanie do 

konkursów nastąpi 21 czerwca 2017 r. podczas uroczystości związanych z obchodami Dnia 

Uchodźcy w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku; 

- zdjęcia uczniów przechodzą na własność organizatorów. 

 

5. Postanowienia końcowe: 

- regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronach www.sp26.bialystok.pl, 

www.fundacja.uwb.edu.pl, pip.uwb.edu.pl.  

- osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane; 

- dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 

101, póź. 926 ze zm.). 

 

 

Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem: 

 

                                
 


