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Regulamin VII edycji 
Konkursu Dziennikarskiego  

w języku polskim i języku angielskim 
 

Moja dzielnica 
 
 
 

§ 1 
Organizator konkursu 

 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w 

Warszawie. 
 

2. Adres Organizatora: 
 

Szkoła Podstawowa Nr 368 im. Polskich Olimpijczyków 
03- 289 Warszawa 
ul. Ostródzka 175 

 
3. Koordynatorzy i osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: 
 

Anna Polak – Znojek  
Ewa Sarzyńska – Malimon 

 
tel.: 22 741 60 45 
tel.: 22 743-00-75 
tel.: 22 675-37-99 
e-mail: sekretariat@sp368.edu.pl 
 
 

4. Organizator udostępnia informacje dotyczące konkursu na stronie internetowej 
pod adresem: 

 
 sp368.edu.pl/warszawska-akademia-talentow 

 
§ 2. 

Cel konkursu 
 
 Zachęcenie młodzieży z talentem literackim i pasją dziennikarską do poszerzenia 
i rozpowszechnienia wiedzy na temat swojej dzielnicy.  Zwiększenie zainteresowania młodych 
mieszkańców aktualnymi sprawami. Pogłębianie umiejętności leksykalno-gramatycznych 
użycia języka polskiego i angielskiego w piśmie. 
 



 2

§ 3. 
Założenia konkursu 

 
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie oddziałów gimnazjalnych. 

 
2. Zadaniem uczestników jest przygotowanie tekstów na temat aktualnych wydarzeń i spraw 

związanych z ich dzielnicą/gminą lub pracy osób, które szczególnie angażują się na rzecz 
rozwoju  i atrakcyjności dzielnicy/gminy. 

 
3. Prace konkursowe mogą być napisane w języku polskim bądź w języku angielskim.  

 
4. Do wyboru uczestników są dwie kategorie w każdym z języków, odpowiadające wybranym 

gatunkom dziennikarskim: 
 

język polski: 
I) felieton 
II) reportaż 

 
język angielski: 

I) interview 
II) review  

 
5. Dany uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst konkursowy w ramach danego języka. 

 
6. Dany uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa teksty – jeden w języku polskim, drugi – 

w języku angielskim, z zastrzeżeniem, że teksty konkursowe nie będą podejmować tej 
samej tematyki. 
 

7. Z jednej szkoły można wysłać maksymalnie osiem prac konkursowych, w tym maksymalnie 
cztery prace w języku polskim i cztery prace w języku angielskim. 

 
§ 4. 

Wymogi redakcyjne tekstów 
 

1. Wymagany format tekstu: 
1. Czcionka: Times New Roman 
2. Wielkość czcionki: 12 punktów 
3. Odstęp między wierszami: 1,5 wiersza 
4. Kolor: czarny 
5. Dopuszczalne rodzaje formatowania: wytłuszczenie, kursywa i podkreślenie 

 
2. Maksymalna ilość znaków: 10 000 z odstępami. 

 
3. Dopuszczalne formaty elektroniczne tekstu: Microsoft Word (doc, docx) lub OpenOffice 

(odt). 
 

4. Dozwolone jest zilustrowanie pracy maksymalnie jednym zdjęciem z tym, że autorem 
fotografii musi być autor tekstu. 

 
5. Tekst pracy nie może zawierać elementów pozwalających na identyfikację autora 

(imię, nazwisko, inicjały itp.). 
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§ 5. 

Zgłoszenia 
 

1. Zgłoszenia należy przesłać na adres poczty elektronicznej  
sekretariat@sp368.edu.pl 
 

2. Organizator udostępnia dokumenty konkursowe na stronie internetowej: 
sp368.edu.pl/warszawska-akademia-talentow 
 

3. Zgłoszenia dokonuje wyznaczony koordynator z danej szkoły w następujący sposób: 
 

1) Uzyskuje pisemną zgodę jednego z rodziców lub opiekunów (Formularz 2.doc) na: 
1. Opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska, klasy i szkoły) dziecka 

w przypadku, gdy zostanie laureatem konkursu. 
2. Opublikowanie tekstu pracy lub prac dziecka, w przypadku ich nagrodzenia. 

2) Uzupełnia kartę zgłoszenia (Formularz 1.doc). 
3) Koduje pojedynczo zgłaszane prace korzystając każdorazowo z pliku Szablon.doc. 

W tym celu wpisuje w pliku informację o kategorii oraz indywidualny kod 
(zgodny z kartą zgłoszenia), który pozostaje jedyną identyfikacją autora do momentu 
ogłoszenia werdyktu przez jury. Poniżej wkleja tytuł pracy i jej treść. Zapisuje 
zakodowaną pracę pod nazwą odpowiadającą przypisanemu kodowi 
(np. ABC123.doc lub ABC123.odt) 

4) Wypełniony formularz 1, zeskanowane formularze 2 oraz zakodowane prace wysyła 
pocztą elektroniczną na adres podany w § 5 pkt 1. 

 
 

§ 6. 
Harmonogram 

 
1. Termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń (tj. formularz 1, formularze 2 wraz 

z zakodowanymi pracami) upływa 22 lutego 2019 r.  
 

2. Zakodowane prace zostaną ocenione przez jury konkursu powołane przez 
Organizatora, składające się z przynajmniej trzech osób, w tym co najmniej jednego 
nauczyciela-polonisty, nauczyciela-anglisty i dziennikarza. 
 

3. Organizator ogłosi oficjalne wyniki do 29 marca 2019 r. 
1) Prześle informację do koordynatorów ze szkół, z których pochodzą laureaci 

konkursu. 
2) Opublikuje listę laureatów na stronie internetowej:  

sp368.edu.pl/warszawska-akademia-talentow 
3) Poinformuje o terminie uroczystego wręczenia nagród.  

 
§ 7. 

Załączniki 
 

1. Formularz 1.doc – karta zgłoszenia 
2. Formularz 2.doc – zgoda rodziców lub opiekunów 
3. Szablon.doc – plik przeznaczony do kodowania prac 


