
Regulamin konkursu pt.: „Kopernik w moim regionie” 

 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, 

zarówno do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych, uczniów szkół średnich, jak i osób 

dorosłych zainteresowanych historią lokalną. 

2. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

4. Celem realizacji konkursu jest zachęcenie do poznawania przez mieszkańców regionu, 

związków ich „małych ojczyzn” z postacią Mikołaja Kopernika, ale także z historią  

i sposobami upamiętnienia tej postaci w ich miejscach zamieszkania, poprzez napisanie 

rozprawki lub eseju prezentującego tą problematykę.   

5. Zasady konkursu: 

a. Praca konkursowa powinna zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz 

tekst właściwy eseju. 

b. W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia, formularz 

zgłoszeniowy wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Osoby 

pełnoletnie mogą samodzielnie wypełnić formularz.  

c. Rozprawka lub esej nie powinna przekraczać 5 stron maszynopisu wykonanego 

czcionką Times New Roman wielkości 12 pkt, z zachowaniem interlinii 1,5. 

d. Praca konkursowa powinna zostać nadesłana w wersji edytowalnej (.doc lub 

.docx) oraz w wersji .pdf  

e. Prace konkursowe rozpatrywane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

uczniowie  klas 6-8 szkoły podstawowej, uczniowie szkół średnich oraz osoby 

dorosłe. 

f. W przypadku młodzieży uczęszczającej do klas 6-8 szkoły podstawowej 

obowiązującą formą wypowiedzi jest rozprawka.  

g. Prace uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych powinny być wykonane  

w formie eseju. 

h. Prace konkursowe oceniać będzie specjalnie powołana komisja konkursowa  

w skład której wejdą przedstawiciele: Kujawsko-Pomorskiego Centrum 

Dziedzictwa w Toruniu, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, 

Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-



Pomorskiego w Toruniu oraz Departamentu Sportu  

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w Toruniu. 

i. Prace konkursowe oceniane będą przez komisję w oparciu o kryteria oceniania 

opublikowane w dniu rozpoczęcia konkursu. 

j. W ramach każdej kategorii wiekowej nagrody przyznane zostaną za pierwsze 

trzy miejsca. 

k. Nagrodą w konkursie jest dyplom, nagrody rzeczowe oraz akcesoria 

promocyjne Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu oraz 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

l. Zwycięskie prace zostaną także opublikowane na stronie internetowej 

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu oraz wykorzystane 

przy tworzeniu wystaw o tematyce kopernikańskiej 

m. Od werdyktu komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie 

6. Prace konkursowe w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy 

biuro@kpcd.com.pl do dnia 6 lutego 2023 r.  

7. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na dzień 8 lutego 2023 r.  

8. Informacje o wynikach konkursu zostaną przekazane uczestnikom drogą mailową.  
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