
Ogólnopolski konkurs poświęcony 

Janowi Kilińskiemu 

„Zwykli ludzie wielkimi bohaterami” 

VII edycja 

 

Organizator:   

Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego  
i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 im. Jana Kilińskiego 
w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu 

 

Wsparcie merytoryczne:  

 

● Katarzyna Kulpa – artysta malarz, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły         
Humanistycznej we Wrocławiu, instruktor zajęć plastycznych w „Konturach        
Kultury” 

● Iwona Kurowska – artysta muzyk 
● Małgorzata Michniak – artysta plastyk, instruktor w Młodzieżowym Domu         

Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu 
● Robert Syta – konsultant, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
● Bożena Święch – doradca metodyczny, Zespół Wspierania Edukacji        

Humanistycznej – Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

 

Z prośbą o patronat nad konkursem wystąpiono do: 

 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 
Dyrektora Departamentu Edukacji we Wrocławiu  
Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej 
Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego 
„Nowin Rzemieślniczych” – biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej 
„Odkrywcy” – miesięcznik wydawany przez Instytut Badań Historycznych  
i Krajoznawczych Sp. z o.o.  
 
 

Uczestnicy: 

 

uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz wszystkich klas liceów, techników  i 
szkół branżowych.  
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Cele konkursu: 

 

- przybliżenie postaci Jana Kilińskiego, patrona wielu szkół w Polsce 
- wcielanie w życie ideałów Jana Kilińskiego  
- poszukiwanie literackich i historycznych wzorców godnych naśladowania 
- inspirowanie do pracy twórczej 
- propagowanie kultury słowa, twórczości plastycznej i muzycznej 
-doskonalenie umiejętności plastycznych, propagowanie różnych technik      

plastycznych 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 17 kwietnia 2020r. na e-mail:         

konkurs.kilinski@zsz5.edupage.org  

Termin nadsyłania prac do 24 kwietnia 2020r. na adres e-mail:          

konkurs.kilinski@zsz5.edupage.org oraz drogą pocztową: 50-527 Wrocław,      

ul. Jana Wł. Dawida 5. Na kopercie prosimy umieścić hasło: Konkurs „Zwykli ludzie          

wielkimi bohaterami” oraz podać kategorię. Decyduje data stempla pocztowego. 

Kategorie: 

 

1. Literacka 
2. Muzyczno-literacka na wiersz lub piosenkę.  
3. Plastyczna 

 

Ogłoszenie wyników: 

 

Rozstrzygnięcie konkursu do 5 czerwca 2020r. Wręczenie nagród 25 września 2020r.         
podczas uroczystości ślubowania uczniów klas I oraz pasowania na adeptów sztuki           
rzemieślniczej, na którą zostaną zaproszeni wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie. 

 

Nagrody: 

 

W każdej z kategorii jury wyłoni trzech najlepszych uczestników, dla których           
ufundowane zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe. Dyplomy otrzymają również         
opiekunowie nagrodzonych uczniów. Szkoła, z której uczniowie zostaną nagrodzeni         
we wszystkich kategoriach, otrzyma puchar dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr          
5.  
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Regulamin konkursu: 

 

1. W konkursie udział mogą wziąć uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych          
oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych z całej Polski. 

2. Konkurs jest jednoetapowy - ogólnopolski.  
3. Warunkiem uczestnictwa jest udział w co najmniej jednej kategorii oraz          

przesłanie karty zgłoszeniowej, która powinna zawierać czytelną informację: 
a. Imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, e-mail, wskazanie kategorii konkursu. 
b. Imię i nazwisko nauczyciela, adres placówki, numer telefonu, e-mail. 

4. Z jednej placówki oświatowej może być zgłoszonych maksymalnie  
9 uczniów (po 3 w jednej kategorii). Zgłoszenia prosimy przesyłać  
w wersji elektronicznej (Załącznik nr 1) na adres e-mail:       
konkurs.kilinski@zsz5.edupage.org oraz drogą pocztową: 50-527 Wrocław,      
ul. Jana Wł. Dawida 5 wraz z załączoną pracą. 

5. Koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca. 
6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji         

Organizatora. 
7. Uczestnicy konkursu wyrażają pisemną zgodę na publikowanie  

i przetwarzanie danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników oraz          
utrwalanie wizerunku dla wykorzystania w celach promocyjnych a także         
potwierdzają samodzielne wykonanie pracy konkursowej. Uczestnicy konkursu –        
osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców lub         
opiekunów prawnych na udział w konkursie (Załącznik nr 2). 

8. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do 5 czerwca 2020r. 
9. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 25 września 2020r. w Zespole Szkół           

Zawodowych nr 5 we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 5. Sprawy nieobjęte             
regulaminem oraz sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator konkursu. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu. 
 

Komitet organizacyjny: 
Wiesław Filipiak 

Ewelina Krycia 
Bożena Piątek -Pawłowska 

 

 
Informacje na temat konkursu można uzyskać 
pod numerem telefonu: 515709727 (Ewelina Krycia) 
lub pisząc na adres:  konkurs.kilinski@zsz5.edupage.org  
oraz na stronie szkoły: https://zsz5.edupage.org 
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Kategoria literacka 

Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie wywiadu, napisanie eseju, względnie        
rozprawki na jeden z tematów: 

a. „Zwykli ludzie mogą zostać bohaterami, podobnie jak Jan Kiliński.”  
b. „Jan Kiliński wzorem do naśladowania.” 
c. „Jan Kiliński w historii mojej szkoły.” 
d. „Postać historyczna szczególnie związana z moim miejscem zamieszkania.” 

 

Prace konkursowe o objętości maks. do trzech stron formatu A4 w formie wydruku             
komputerowego należy przesłać drogą pocztową na adres: Zespół Szkół         
Zawodowych nr 5, ul. Jana Wł. Dawida 5, 50-527 Wrocław oraz w postaci             
elektronicznej na adres:  konkurs.kilinski@zsz5.edupage.org  
Praca obowiązkowo powinna być zaopatrzona w metryczkę:  

a. Imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, e-mail, wskazanie kategorii konkursu. 
b. Imię i nazwisko nauczyciela, adres placówki dydaktycznej, numer telefonu,         

e-mail. 
Praca nadesłana na konkurs nie może być wcześniej nigdzie oceniana  
i publikowana. 
Jury oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, zgodność z tematem konkursu,          
poziom językowy i stylistyczny, przestrzeganie formy swoistej dla wywiadu, eseju lub           
rozprawki. 

 

Kategoria muzyczno-literacka na wiersz lub utwór 
wokalny/wokalno-instrumentalny 

 
Miłośnicy poezji/muzyki mogą wysłać swój wiersz lub piosenkę, których tematyka          
powinna być poświęcona Janowi Kilińskiemu. Na konkurs można zgłosić wiersz lub           
piosenkę, które nie były wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane. Warunkiem          
uczestnictwa jest przesłanie wiersza/piosenki  
w postaci elektronicznej na adres: konkurs.kilinski@zsz5.edupage.org oraz drogą        
pocztową na adres: Zespół Szkół Zawodowych nr 5, ul. Jana Wł. Dawida 5, 50-527              
Wrocław wiersza/piosenki zapisanej na nośniku elektronicznym CD, DVD lub innym.          
Dopuszczalny format pliku muzycznego: MP3, WMA. 
Praca obowiązkowo powinna być zaopatrzona w metryczkę:  

a. Imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, e-mail, wskazanie kategorii konkursu. 
b. Imię i nazwisko nauczyciela, adres placówki dydaktycznej, numer telefonu,         

e-mail. 

Laureaci tej kategorii (za wiersz lub piosenkę) mogą wystąpić  
25 września 2020 r. podczas rozdania nagród.  
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Kategoria plastyczna  

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie co najmniej jednej pracy          
przedstawiającej postać Jana Kilińskiego lub dowolną scenę z jego życia, ilustrującą           
zwykły dzień lub znane z historii wydarzenie z nim związane.  
Prace mają być wykonane w technikach dowolnych, z wykluczeniem prac          
półprzestrzennych, na papierze o formacie nie mniejszym niż 29,7 cm x 42 cm  
i nie większym niż 50 cm x 70 cm.  
Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nieprzedstawianymi         
wcześniej na innych konkursach. Każda praca powinna być czytelnie podpisana na           
odwrocie (zgodnie z pkt 3 Regulaminu). Na odwrocie należy również przykleić           
wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik do Regulaminu. Prace nieopisane i         
bez oświadczenia nie będą brane pod uwagę.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac,        
powstałe podczas przesyłki. 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Zwykli 
ludzie wielkimi bohaterami” 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

 
w konkursie 

 

„Zwykli ludzie wielkimi bohaterami” 
 

 
Imię i nazwisko uczestnika 

 

 

 
e-mail uczestnika 

 

 

 
Nazwa szkoły, klasa 

 

 

 
Adres szkoły  

 

 

 
e-mail szkoły 

 

 

 
Telefon do szkoły 

 

 

 
Imię i nazwisko nauczyciela 
- opiekuna merytorycznego 

 

 

e-mail szkoły 
 

 

Telefon do szkoły 
 

 

 
Kategoria konkursu* 

 

literacki  

muzyczno - literacki  

plastyczny  
 
*zaznaczyć właściwe, wstawiając X  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu      
„Zwykli ludzie wielkimi bohaterami” 

 

OŚWIADCZENIE 
 

………………………………………………………….……………………………  

          imię i nazwisko uczestnika 

 
☐* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

przez Zespół Szkół Zawodowych nr 5, ul. Jana Wł. Dawida 5, 50-527 Wrocław w celu organizacji i                 

przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami” 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Podanie                    

danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w              

konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem            

danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Jana Wł. Dawida 5, 50-527 Wrocław.                

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: Marek Adamaszek, tel: 608 294 903, adres e-mail:            

madamaszek@zontekiwspolnicy.pl  

Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane           

wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie             

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe              

przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z             

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

☐* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako             

laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4                  

lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póź.                    

zm.). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych          

osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie              

internetowej Szkoły. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

☐* Akceptuję regulamin konkursu. 

Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy oraz że utwór ten, jako całość               

ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich wynikających z prawa autorskiego, a także że przenoszę                

na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni rozporządzania pracą             

konkursową będącą utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i                 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880) zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej do                

prezentacji publicznej na organizowanej przez Organizatora wystawie pokonkursowej oraz publikację  

..………….……………………………………………………........…. 
..…………….……………………………………………………………… 

 
 Data i czytelny podpis autora pracy  Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 
prawnego 
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