
Regulamin powiatowego konkursu mitologicznego „Mitologiczny pankration” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego mieszcząca się w Warszawie przy ulicy Wiolinowej 6. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII ze szkół podstawowych mieszczących 

się na terenie m. st. Warszawy. 

3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są drogą mailową. Do 10.02.2023 roku należy 

wysłać Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) do konkursu na adres marta.brus-

lapinska@9sto.edu.pl.  

4. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

- I etap – eliminacje szkolne;  

- II etap – finał. 

Organizacja I etapu konkursu: 

1. Eliminacje powinny odbyć się w szkole macierzystej ucznia 28.02.2023 roku do godz. 

15.00. 

2. Uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość 

„Mitologii” (części poświęconej mitologii greckiej) Jana Parandowskiego. Test będzie 

się składał z 50 pytań jednokrotnego wyboru.  

3. Testy w formie pliku PDF będą przesłane drogą mailową do szkolnych koordynatorów 

konkursu w dniu 27.02.2023 roku. Należy je wydrukować w odpowiedniej liczbie 

egzemplarzy. 

4. Testy należy przesłać do 5.03.2023 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Wiolinowa 6, 

02-785 Warszawa. Prace uczniów powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. Do 

prac należy dołączyć wypełnione Karty uczestnika (załącznik nr 2).  

5. O wynikach szkolni koordynatorzy konkursu zostaną poinformowani droga mailową 

do 17.03.2023 roku. 
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6. Do finału zakwalifikuje się 20 uczestników, którzy osiągnęli najwyższe wyniki. W 

przypadku jednakowej liczby punktów, limit osób zakwalifikowanych do finału 

zostanie zwiększony. 

Organizacja II etapu konkursu - finału: 

1. Finał konkursu odbędzie się 31.03.2023 roku w godz. 10.10-11.55 w Szkole 

Podstawowej nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego przy ul. Wiolinowej 6 w 

Warszawie. 

2. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów dojazdu. 

3. Finał polegał będzie na napisaniu dłuższej wypowiedzi o charakterze twórczym (np. 

opowiadania, listu, dialogu) nawiązującej do treści „Mitologii” Jana Parandowskiego. 

4. Ocenie polegać będą zgodność z tematem, oryginalność wykorzystania tekstu Jana 

Parandowskiego, poprawność rzeczowa, poprawność językowa, ortograficzna i 

interpunkcyjna oraz kompozycja. 

5. Szkolni koordynatorzy konkursu zostaną poinformowani o wynikach droga mailową 

do 14.04.2023 roku. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane 14.04.2023 roku 

na stronie internetowej organizatora https://9sto.edu.pl/. 

5. Laureatom I, II i III miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  O 

terminie rozdania nagród szkolni koordynatorzy konkursu zostaną poinformowani drogą 

mailową.  

6. Werdykt komisji jest ostateczny i nieodwołalny. 

7. Dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w 

tym podane w karcie zgłoszenia i karcie uczestnika, będą przetwarzane przez organizatora w 

celu przeprowadzenia konkursu i dostarczenia nagród laureatom. Dane osobowe przetwarzane 

będą wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym 

zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych. Organizator, jako administrator 

danych, zadba o bezpieczeństwo danych osobowych. Dane te będą chronione i zabezpieczone 

przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.  

 

Warszawa, 9.12.2022r.  

 

 


