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ORGANIZATOR:  
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ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa  
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PATRONAT: 
 
 Mazowieckie Kuratorium Oświaty, 
 Biuro Edukacji m.st. Warszawy, 
 Urząd Dzielnicy Warszawa Ursynów, 
 Ambasada Węgier w Polsce, 
 Instytut Liszta – Węgierskie Centrum Kultury 

Przedsięwzięcie odbywa się    z dostosowaniem do zaleceń MEiN oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 

Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego 
przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

 
ZAKRES I ZASIĘG FORMALNY: 
 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 6–8) 
oraz ponadpodstawowych województwa mazowieckiego i partnerskich szkół węgierskich. 
Udział w konkursie jest bezpłatny. 

CELE KONKURSU:  

 popularyzowanie życia i działalności Lajosa Kossutha oraz historii i kultury Węgier,  

 zainteresowanie stosunkami polsko – węgierskimi na przestrzeni wieków,  

 rozbudzanie zainteresowań literackich, plastycznych, historycznych; 

 doskonalenie warsztatu pisarskiego, plastycznego, TIK, 

 promowanie młodych talentów, rozwijanie zdolności twórczych oraz kreatywności.  

UCZESTNICY:  

 Uczniowie szkół podstawowych (klasy 6– 8),  

 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

KATEGORIE FORMALNE: 

plastyczna (technika tradycyjna, technika grafiki komputerowej):  
 plakat,  
 komiks,  
 kolaż (asamblaż);  

literacka:  
 gazeta, 
 opowiadanie, 
 esej,  
 wiersz. 

TEMATYKA:  
Konkurs plastyczno – literacki ma formułę otwartą. Inspiracją do stworzenia pracy 
konkursowej stanowi tło historyczne dotyczące stosunków polsko – węgierskich 
na przestrzeni wieków, w szczególności życia i działalności Lajosa Kossutha oraz kultury 
Węgier. 

http://www.lo63.ursynow.warszawa.pl/
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WARUNKI UCZESTNICTWA:  
 

 Przyjmowanie zgłoszeń – od 8 kwietnia do 29 kwietnia 2022 roku (wypełniony i wysłany 
zał. 1, 2, 3) na adres: konkurs.wegry@liceum63.edu.pl 

 Uczestnictwo w warsztatach promujących Konkurs i prezentujących szczegółowe jego 
założenia – kwiecień / maj 2022 roku.  

 Projekt zakłada udział w zdalnych warsztatach historycznych, literackich, plastycznych 
i grafiki komputerowej wszystkich uczestników zgłoszonych do Konkursu.  
Udział nie jest obligatoryjny.  

 Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu warsztatów zostaną przesłane 
bezpośrednio na maile osób, które przesłały zgłoszenia. 

 Uczestnicy otrzymają drogą mailową dodatkowe pomocnicze materiały dydaktyczne 
i informacyjne. 

 Każdy Uczestnik Konkursu ma możliwość przesłania po jednej pracy z każdej kategorii 
formalnej (plakat, komiks kolaż, gazeta, opowiadanie, esej, wiersz). 

 Nie ma ograniczenia liczby prac zgłoszonych do Konkursu z jednej placówki. 

 Praca powinna być oryginalna, dotychczas niepublikowana  i nienagradzana. 

 Kategoria plastyczna – prace w dowolnej formie, technice i o dowolnej wielkości. 

 Kategoria literacka – prace literackie (gazeta, wiersz) –  w dowolnej formie i o dowolnej 
objętości tekstu. W przypadku opowiadania i eseju objętość tekstu nie może przekraczać 
pięciu stron znormalizowanego wydruku komputerowego, o formacie A4, czcionka:  12 pkt. 

 Prace plastyczne należy przesłać drogą elektroniczną w postaci kolorowego skanu 
o maksymalnej wielkości 2 GB. 

 Prace literackie powinny być przesłane drogą elektroniczną w formacie PDF. 

 Organizator zakłada złożenie prac w języku innym niż polski (węgierski), 
przy jednoczesnym dostarczeniu ich tłumaczenia na język polski. 

 Każda praca konkursowa powinna być podpisana i zawierać następujące dane: imię, 
nazwisko i kategorię wiekową autora; nazwę, adres i telefon szkoły; imię i nazwisko 
nauczyciela – opiekuna. W/w opis należy zamieścić na odwrotnej stronie pracy. 
Prace konkursowe należy przesłać do 30 września 2022 roku na adres e-mail:  
konkurs.wegry@liceum63.edu.pl lub  dostarczyć osobiście, ewentualnie przesłać pocztą 
na adres Organizatora: LXII LO im. Lajosa Kossutha w Warszawie, ul. Hirszfelda 11, 02-
776 Warszawa (sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 08.00 - 
16.00). Szczegóły na https://www.lo63.ursynow.warszawa.pl. 
Uprzejmie prosimy o odpowiednie zabezpieczenie prac przed uszkodzeniami 
(w szczególności dotyczy to prac przesyłanych za pośrednictwem poczty).  
Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 
LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha w Warszawie: 
https://www.lo63.ursynow.warszawa.pl  w dniu 24 października 2022 roku.  

 Gala wręczenia nagród i wyróżnień Konkursu odbędzie się 9 listopada 2022 roku w sali 
widowiskowej Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy w Warszawie, ul. Indiry 
Gandhi lub online, w sytuacji utrzymania obostrzeń związanych z Covid-19. 

W tym przypadku nagrody można będzie odbierać w sekretariacie placówki od dnia    
10 listopada 2022 roku. 

 Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na Galę Finałową oraz kosztów wyżywienia 
i ewentualnych noclegów.  

 Relacja z Gali zostanie opublikowana na facebooku i na stronie placówki:  
https://www.facebook.com/LOKOSSUTH (@LOKOSSUTH); 
https://www.lo63.ursynow.warszawa.pl. 

NAGRODY:  

 Komisja oceniająca, powołana przez Organizatora Konkursu, przyzna autorom najlepszych 
prac nagrody i wyróżnienia w 14. kategoriach (dwóch wiekowych i siedmiu formalnych). 

 Komisja, w zależności od liczby i rodzaju zgłoszeń, zastrzega sobie prawo do zmian 
w podziale na grupy wiekowe i formalne. 

 Komisja Konkursowa, w skład której wejdą nauczyciele, literaci i artyści plastycy, oceni    
prace wg następujących kryteriów: walory artystyczne, technika wykonania, kreatywność, 
stopień trudności, adekwatność pracy do tematu, samodzielność wykonania 
oraz oryginalność. 

 Wszyscy nauczyciele (opiekunowie) osób nagrodzonych oraz wyróżnionych w Konkursie 

otrzymają pisemne podziękowania za przygotowanie ucznia. 

 Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 24 października 2022 roku. O terminie rozdania 

nagród Uczestnicy (i ich opiekunowie) zostaną poinformowani mailowo. 

 Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy Uczestniczy otrzymają dyplomy. 

 Organizator Konkursu zapewnia podziękowania w formie dyplomu dla wszystkich  

zainteresowanych placówek lub osób przygotowujących uczestników do Konkursu (Karta 

zgłoszenia ucznia – Metryczka – załącznik nr 1). 

 
UWAGI KOŃCOWE:  

 

 Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych prac. 

 Nie zwracamy nagrodzonych prac. 

 Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego    
Regulaminu, w tym, w szczególności warunków nieodpłatnego wykorzystanie prac 
Uczestnika Konkursu, opisanych w zał. 2.  

 Prace nienagrodzone, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru z koordynatorami 
projektu, można odebrać do 20 grudnia 2022 roku.  

 Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzygają: Komisja Konkursowa i Dyrektor LXIII LO 
im. Lajosa Kossutha w Warszawie. 
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