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§ 1.Temat i cel konkursu „Tytus” 

1. Cel główny:  

Stworzenie aktywnej sieci wymiany informacji na temat regionalnych faktów i 

ciekawostek historycznych dotyczących terenów współczesnej i historycznej 

Wielkopolski. 

 

Upamiętnienie postaci hrabiego Adama Tytusa Działyńskiego polskiego arystokraty, 

patrioty, mecenasa sztuki, wydawcy źródeł historycznych oraz założyciela Biblioteki 

Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk. 

2. Cele szczegółowe: 

• Promocja wydarzeń popularyzujących historię regionu wielkopolskiego. 

• Stworzenie platformy wymiany materiałów dydaktycznych. 

• Promocja wiedzy historycznej. 

• Wydzielenie obszaru edukacji historycznej dla każdego powiatu. 

§ 2. Organizator konkursu 

1. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Zakłady Kórnickie z siedzibą w 

Kórniku (dalej zwana także ,,Organizatorem”). 

2. Organizator ogłasza konkurs pod nazwą: Tytus”. 

§3. Zasięg konkursu 

 1. Konkurs ma charakter międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.  

§ 4. Przedmiot konkursu i uczestnicy 

1. Konkurs prowadzony będzie w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Składać 

się będzie z następujących kolejno etapów: 

Etap I 02.01.2018 r. - 11.02.2018 r.

  

Organizacja wydarzenia upamiętniającego 

Polski Sejm Dzielnicowy 

Etap II 12.02.2018 r. - 31.03.2018 r Wykonanie działań upamiętniających 

Powstanie Wielkopolskie z 1918 r., ze 

szczególnym uwzględnieniem regionu, w 

jakim znajduje się dana szkoła 

Etap II 01.04.2018 r. - 31.05.2018 r. Opracowanie i zorganizowanie lokalnego 

wydarzenia historycznego dotyczącego 

regionu, w jakim znajduje się dana szkoła i 

przygotowania formy jego upamiętnia. 
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2. Konkurs trwa w okresie: 02.01.2018 r. – 31.05.2018 r. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół wszystkich poziomów, tj. podstawowego 

oraz ponadpodstawowego.  

4. Ideą działań podejmowanych przez zespoły uczniowskie jest upowszechnienie w jak 

najszerszych kręgach wiedzy dotyczącej historycznych terenów Wielkopolski. 

Na każdym etapie konkursu należy zorganizować upamiętnienie wydarzenia 

historycznego w środowisku szkolnym, wśród rodziców, uczniów i lokalnej 

społeczności. 

§ 5. Zasady udziału w konkursie 

1. Każdą placówkę edukacyjną może reprezentować w konkursie tylko jeden zespół 

uczniów w danej kategorii: szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej. W 

przypadku Zespołu Szkół – zespół może składać się z uczniów różnych szkół 

wchodzących w skład tego Zespołu Szkół. 

2. Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły (mogą 

to być uczniowie z różnych klas) i jednego opiekuna (nauczyciela). 

3. Zmiany w składzie Zespołu konkursowego muszą być każdorazowo zatwierdzane przez 

Organizatora. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie zespołu w terminie do dnia 

9 lutego 2018 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na 

stronie internetowej www.tytus.edu.pl/konkurs przez pracownika szkoły. Wypełniony i 

przesłany drogą elektroniczną na adres kontakt@tytus.edu.pl formularz zgłoszeniowy 

stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków regulaminu konkursowego. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie 

ich rodzin. 

6. W ramach każdego etapu uczestnicy muszą przygotować i zrealizować minimum jedno 

przedsięwzięcie mające na celu upamiętnienie wydarzenia historycznego wskazanego 

w danym etapie konkursu w § 4 pkt. 1. 

§ 6. Kryteria Oceny 

1. Z każdego etapu będą sporządzane stosowne sprawozdania. Wszyscy uczniowie z 

danego zespołu stworzą wspólny raport. Zadaniem opiekuna zespołu będzie weryfikacja 

sprawozdania i przesłanie go do oceny we wskazanym terminie.  

2. W skład sprawozdania muszą wchodzić materiały multimedialne, które były 

udostępniane na stronie głównej konkursu (www.tytus.edu.pl) w czasie trwania danego 

etapu. 

3. Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez Zarząd Fundacji Zakłady 

Kórnickie. Każdy z członków Zarządu działa niezależnie, a końcowa ocena jest średnią 

arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków Zarządu. Na wysokość 

przyznanej oceny wpływ ma: forma wykonanych przez zespół działań, jakość i 

http://www.tytus.edu.pl/konkurs
http://www.tytus.edu.pl/konkurs
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pracochłonność zrealizowanych czynności oraz efekty ich oddziaływania w mediach 

społecznościowych. 

4. Sędziowie oceniać będą sprawozdania z realizacji każdego z etapów. Sprawozdanie 

należy przesłać w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia danego etapu.  

5. Decyzje Zarządu Fundacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 7. Nagrody 

1. W konkursie przewidziane są Nagrody Główne (rzeczowe) dla zespołów, które 

uzyskały największą liczbę punktów ze wszystkich etapów łącznie. 

2. Nagrody przyznawane będą oddzielnie w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i 

szkoły ponadpodstawowe. 

3. Łączna pula nagród wynosi ok. 10 tysięcy złotych. 

4. Fundatorem Nagród Głównych jest Fundacja Zakłady Kórnickie. 

5. Każdy uczestnik zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez 

względu na ilość członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca 

zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksymalnie 10 osób. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród. 

7. Pełna lista finalistów zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu 

www.tytus.edu.pl. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania 

nagrody na osoby trzecie.  

8. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent 

pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody 

ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy 

zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. 

§ 8. Postanowienia ogólne 

1. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów 

Konkursowych (w tym: nick zespołu, nazwa szkoły, imiona i nazwiska uczestników 

zespołów) na stronie tytus.edu.pl 

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem Zespołów w Konkursie. 

3. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu "Tytus", jak również obowiązujące w 

Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i 

obyczajowe, zostaną wykluczone z konkursu. 

4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia 

znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z 

Konkursu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

danych osoby trzeciej przez Zespół. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z 

przyczyn od niego niezależnych. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

8. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Zespół będzie oznaczało jego 

wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 
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9. Podpisując zgłoszenie do Konkursu pracownik szkoły wyraża zgodę na 

przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, Uczestnicy 

Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości 

zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych 

Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach 

masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.  

10. Materiały z chwilą dostarczenia ich do Fundacji Zakłady Kórnickie oraz wszelkie 

autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe nieodpłatnie przechodzą na Organizatora. 

Raporty mogą być wykorzystane i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej 

zgody autorów i ich opiekunów. 

11. Do konkursu nie zostaną dopuszczone raporty zawierające treści niezgodne z prawem, 

obraźliwe oraz mogące prowadzić do naruszenia praw innych osób. 

12. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie 

zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na: 

• przetwarzanie danych osobowych ich dziecka przez Organizatora (zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 

r., poz. 922), 

• publikację wizerunku dziecka oraz jego pracy wraz z podaniem imienia i 

nazwiska oraz wieku dziecka w zakresie niezbędnym do realizacji celów 

związanych z konkursem na stronach internetowych Organizatora, szkół 

uczestniczących w konkursie, prasie lokalnej. 

13. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zarząd Fundacji, którego 

decyzje są ostateczne. 

14. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień 

Uczestników konkursu. 

16. W razie wszelkich pytań, sugestii lub życzeń, prosimy pisać na adres: 

kontakt@tytus.edu.pl. 


