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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W CHEMIKU 

„Język polski – to lubię ” 

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Według 

UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. 

Polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie, posługuje się nią ponad 40 mln ludzi 

w Polsce i poza jej granicami. Jest ona symbolem tożsamości narodowej: 92 proc. Polaków uważa, że 

tym, co spaja naród, jest właśnie język. 

Dla podkreślenia problemu dbałości o poprawność języka polskiego Zespół Humanistyczny  ZSCh 

organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, którego ważnym elementem jest 

konkurs skierowany do uczniów starszych szkół podstawowych. 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 

I. Organizator - Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku 

II. Cele konkursu: 

 Promowanie języka polskiego i polskiej literatury 

 Kształcenie postaw twórczych i kreatywności 

 Pogłębianie świadomości językowej i literackiej 

 Rozwijanie umiejętności plastycznych, literackich  i posługiwania się technologią 

informacyjną. 

III .Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 

http://www.zsch.wek.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Święto
http://pl.wikipedia.org/wiki/21_lutego


2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Zespołu Szkół Chemicznych we 

Włocławku pracy konkursowej wraz z odpowiednimi oświadczeniami dotyczącymi RODO, 

autorstwa dzieła i cesji praw do utworu (zał. nr 1, 2 i 3 do Regulaminu). 

W załącznikach powinny znaleźć się również skany (zdjęcia) podpisanych przez 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu oświadczeń dotyczących RODO, autorstwa 

dzieła i cesji praw do utworu (zał. nr 1,2 i 3 do Regulaminu). W przypadku niedysponowania 

drukarką, dopuszczalne jest przesłanie skanów  odręcznie napisanych i podpisanych 

oświadczeń. 

3. Ze zgłoszonych do konkursu prac zostanie wykonana wystawa w Zespole Szkół 

Chemicznych we Włocławku. 

4. Sposób przeprowadzenia konkursu : 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć mem o tematyce literackiej, nawiązującego do 

konkretnej książki, bohatera literackiego lub czytelnictwa. Mem powinien składać się ze zdjęcia 

i korespondującego z nim komentarza tematowego. Tekst powinien w sposób krótki, najlepiej 

humorystyczny, nawiązywać do tematu konkursu. Mem nie może być  wulgarny, nie może 

też nikogo obrażać. 

Do pracy należy wykorzystać źródła z wolną licencją takie jak grafiki pobrane z pixabaya i 

unsplasha. Dopuszczalne jest również korzystanie z generatorów np. memy.pl. 

Uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie trzy prace. Memy nie powinny być wcześniej 

publikowane i muszą być wykonane samodzielnie. Prace w odpowiednim formacie należy 

opisać według wzoru: 

imię i nazwisko uczestnika, nazwa, adres i nr telefonu szkoły, klasa, imię i nazwisko opiekuna. 

Termin składania prac upływa 13 kwietnia 2022. Należy je przesłać pocztą lub dostarczyć 

osobiście pod adres: 

                       Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie 

            ul. Bulwary im. Marszałka  J. Piłsudskiego 4 

            87-800 Włocławek 

 

 Z dopiskiem – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Chemiku – konkurs „Język 

 polski – to  lubię ” 

 

 Nadesłanie lub dostarczenie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody – przez 

 uczestników i opiekunów- na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów oraz na 

 publiczne wykorzystanie prac dla potrzeb konkursu. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do 

 dyspozycji organizatora. 

 

              IV. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie przesyłek   

                    nadesłanych drogą pocztową. 

            V.  Oceny prac dokona w dniu  20 kwietnia 2022 powołana w tym celu Komisja, której 

             werdykt jest ostateczny. 
                
 VI. Kryteria oceny prac : 
 



 Zgodność z tematem  i kryteriami konkursu 

 Oryginalność ujęcia tematu 

 Kreatywność, pomysłowość  i wygląd wizualny 

 Trafność skojarzeń i poczucie humoru 

VII. Komisja Konkursowa przyzna laureatom konkursu nagrody rzeczowe  i dyplomy. 

Fundatorami nagród są:  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o. o. we Włocławku oraz Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o. . 

VIII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie i podziale nagród. 

IX. Nagrodzeni uczestnicy  zostaną poinformowani i wraz z opiekunami otrzymają 

zaproszenie na uroczystość podsumowania obchodów Międzynarodowego Dnia 

Języka Ojczystego w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku, podczas której 

odbędzie się wręczenie nagród. Uroczystość odbędzie się w ZSCH , organizator 

zawiadomi telefonicznie oraz na stronie internetowej o dokładnym terminie 

uroczystości. 

                 Jednocześnie organizator zastrzega możliwość przekazania nagród zgodnie z           

       aktualnymi wymogami sanitarno- epidemiologicznymi. 

  

                    

Zapraszamy do udziału, 

Organizatorzy 


