
                  
 

Regulamin projektu edukacyjnego 

 „Mój Norwid” 

 
1. Głównym organizatorem projektu edukacyjnego „Mój Norwid”, zwanego dalej Projektem, jest 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Współorganizatorami Projektu są Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  

w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Kujawsko-

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. 

3. Partnerem Projektu jest Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

4. Projekt jest organizowany w ramach obchodów Roku Cypriana Kamila Norwida dla 

upamiętnienia dwusetnej rocznicy urodzin pisarza.  

5. Celem Projektu 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 Cypriana Kamila Norwida i popularyzacja twórczości tego 

pisarza wśród młodzieży oraz nauczycieli; 

- promowanie talentów literackich; 

- rozwijanie czytelnictwa. 

6. W ramach Projektu zostanie przeprowadzony: 

- konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 

- konkurs na scenariusz lekcji poświęconej analizie i interpretacji wiersza Cypriana Kamila 

Norwida lub podsumowaniu jego twórczości dla nauczycieli szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych. 

7. Do projektu „Mój Norwid” mogą zgłaszać się indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły 

uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa kujawsko-

pomorskiego. 

8. Konkurs literacki zostanie przeprowadzony w dwóch oddzielnych kategoriach: dla uczniów 

szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy konkursów mogą 

skorzystać z Małej antologii utworów Cypriana Kamila Norwida (zał. nr 1 do regulaminu). 

8.1.1. Uczniowie szkół podstawowych chcący zgłosić się do konkursu są zobligowani do 

napisania i przesłania pracy stylistycznej pt. Moje spotkanie z poezją Norwida. Praca 

powinna mieć charakter kartki z pamiętnika prezentującej refleksje i doznania po lekturze 

jednego z wierszy Cypriana Kamila Norwida. 

Objętość pracy ucznia szkoły podstawowej powinna mieścić się w zakresie od 1 do 2 stron 

formatu A4 czcionką Times New Roman 12 pkt z interlinią 1,5 wiersza. 

8.1.2 Uczniowie szkół ponadpodstawowych chcący zgłosić się do konkursu są zobligowani do 

napisania i przesłania pracy stylistycznej na jeden z dwóch tematów: 

-  Norwid dziś. Ten wiersz jest dla mnie ważny – szkic krytyczny, prezentujący 2–3 utwory 

C.K. Norwida. W pracy uczeń powinien uzasadnić swój wybór wierszy. 

- Jakich wartości szuka w poezji Cypriana Kamila Norwida współczesny nastolatek? – esej. 

Objętość pracy ucznia szkoły ponadpodstawowej powinna mieścić się w zakresie od 2 do 

4 stron formatu A4 czcionką Times New Roman 12 pkt z interlinią 1,5 wiersza. 

8.2. Uczniowie chcący zgłosić swoje prace do konkursu literackiego w ramach projektu „Mój 

Norwid”  są  zobowiązani  przesłać  je  do  dnia 29 października 2021 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 Mój Norwid – zgłoszenie 

kategoria szkół podstawowych lub Mój Norwid – zgłoszenie kategoria szkół 

ponadpodstawowych. 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 projekcie  

i przetwarzanie danych osobowych” (zał. 2a do regulaminu), formularz „Informacji w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą” (zał. nr 3 do regulaminu) 

oraz formularz danych osobowych (zał. nr 4a 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.  

8.3. 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. 

8.4. Kancelaria Sejmiku zobowiązuje się przekazać zakodowane prace konkursowe do Komisji 

Konkursowej, w której skład wchodzą: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Elżbieta Piniewska jako przewodnicząca Komisji Konkursowej, Radosława 

Górska – pomysłodawczyni projektu „Mój Norwid” oraz osoby sprawdzające wyznaczone 

przez organizatorów i partnera Projektu. 

8.5. Komisja Konkursowa przyzna autorom trzech najlepszych prac w obu kategoriach: szkół 

podstawowych i szkół ponadpodstawowych nagrody finansowe. Komisja Konkursowa może 

przyznać również wyróżnienia. Łączna przewidywana pula nagród w konkursie literackim 

w ramach projektu „Mój Norwid” wynosi 3 000,00 zł w obu kategoriach.  

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

Piniewskiej, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

8.7. Przystępując do konkursu literackiego w ramach projektu „Mój Norwid” uczestnik udziela 

organizatorom 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. 

9. Do konkursu na scenariusz lekcji języka polskiego poświęconej analizie i interpretacji wiersza 

Cypriana Kamila Norwida lub podsumowaniu jego twórczości mogą się zgłaszać nauczyciele 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczący w szkołach znajdujących się na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

9.1. Nauczyciele chcący zgłosić na konkurs przygotowany przez siebie oryginalny, niepublikowany 

dotąd scenariusz lekcji języka polskiego zobowiązani są do przesłania swojej pracy do dnia  

29 października 2021 r. na adres mailowy b.urbanska@kujawsko-pomorskie.pl. Scenariusze 

powinny być przygotowane w pliku PDF, podpisanym imieniem i nazwiskiem. Plik PDF ze 

scenariuszem powinien stanowić załącznik do maila zatytułowanego Mój Norwid – zgłoszenie 

na konkurs scenariuszy. Pozostałe załączniki do maila to wypełniony i podpisany przez 

uczestnika Projektu formularz „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w projekcie 

i przetwarzanie danych osobowych” (zał. nr 2b do regulaminu), formularz „Informacji 

w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  osoby,  której dane dotyczą” (zał. nr 3 do  



                  
 

 

regulaminu) oraz formularz danych osobowych (zał. nr 4b 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 scenariusza do konkursu jest mail zwrotny. 

9.2. Przesłane i przyjęte do konkursu scenariusze zostaną zakodowane przez Kancelarię Sejmiku. 

W mailu zwrotnym informującym o przyjęciu scenariusza 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. 

9.3. Kancelaria Sejmiku zobowiązuje się przekazać zakodowane prace konkursowe do Komisji 

Konkursowej, w której skład wchodzą: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Elżbieta Piniewska jako przewodnicząca Komisji Konkursowej, Radosława 

Górska – pomysłodawczyni projektu „Mój Norwid” oraz osoby sprawdzające wyznaczone 

przez organizatorów i partnera Projektu. 

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

przewidywana pula nagród dla autorów scenariuszy zgłoszonych do konkursu w ramach 

projektu „Mój Norwid” wynosi 2 000,00 zł. 

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

Piniewskiej, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

9.6. Przystępując do konkursu na scenariusz lekcji w ramach projektu „Mój Norwid” uczestnik 

udziela organizatorom 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. 

10. Udział w projekcie „Mój Norwid” jest wolny od opłat. 

11. Wszelkie informacje dotyczące projektu „Mój Norwid” będą zamieszczane na stronie 

http://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce Mój Norwid http://sejmik.kujawsko-

pomorskie.pl/3437/konkurs-moj-norwid.  

12. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone do dnia 30 listopada 2021 r. oraz opublikowane na 

stronie http://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce Mój Norwid http://sejmik.kujawsko-

pomorskie.pl/3437/konkurs-moj-norwid. Organizatorzy poinformują laureatów oraz 

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

Organizatorzy nie pokrywają dodatkowych kosztów związanych z przekazaniem nagród 

i ewentualnych podatków.  

13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany podanych w niniejszym regulaminie 

terminów. Informacja o zmianie terminu zostanie zamieszczona na stronie 

http://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce Mój Norwid http://sejmik.kujawsko-

pomorskie.pl/3437/konkurs-moj-norwid.  

14. Przystąpienie do konkursów zorganizowanych w ramach projektu „Mój Norwid” jest 

jednoznaczne z akceptacją zasad niniejszego regulaminu. 

15. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

16. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodnicząca Komisji Konkursowej. 
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