REGULAMIN MISTRZOSTW PISANIA

1. INFORMACJE OGÓLNE O MISTRZOSTWACH
a. Organizatorem Mistrzostw Pisania jest Fundacja Orszak Trzech Króli z siedzibą w Warszawie
przy ul. Bysławskiej 84. Bieżące informacje na temat Mistrzostw są umieszczane na stronie
www.mistrzostwa.edu.pl
b. Mistrzostwa Pisania są propozycją dla uczniów szkół średnich i uczniów klas ósmych.
c.

Celem Mistrzostw Pisania jest:
•
•
•
•
•

rozwijanie zdolności ogólnego spojrzenia, myślenia i swobodnego wysławiania się;
wyrażanie własnych myśli poprzez pisanie o rzeczach ważnych;
pobudzanie kreatywności i wyobraźni;
kształtowanie w młodzieży umiejętności swobodnej wypowiedzi pisemnej;
wyłonienie spośród uczestników Mistrzów Sztuki Pisania.

d. Mistrzostwa odbywają się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, w wyznaczonym przez
Organizatora terminie.
e. Mistrzostwa Pisania polegają na samodzielnej, twórczej wypowiedzi pisemnej na zadany temat
ogólny. Tematy wypracowań nie wymagają wcześniejszego przygotowania się, są to tematy
tzw. Wolne.
f. W Mistrzostwach mogą brać udział uczniowie zgłoszeni indywidualnie przez rodzica (forma
indywidualna) lub uczniowie zgłoszeni wraz z innymi uczniami z klasy przez nauczyciela (forma
zbiorowa).
g. Pierwsza edycja odbędzie się we wrześniu, druga w marcu.

2. ZASADY UCZESTNICTWA

a. Do Mistrzostw mogą przystąpić wszyscy uczniowie klasy ósmej szkoły podstawowej oraz
uczniowie szkoły średniej.
b. Przystąpienie do Mistrzostw jest dobrowolne.
c. Przystąpienie do Mistrzostw następuje poprzez rejestrację i opłacenie kosztów uczestnictwa.
Rejestracja Uczestnika dokonuje się internetowo, na stronie www.mistrzostwa.edu.pl .
Po opłaceniu kosztów uczestnictwa rejestrujący otrzyma maila potwierdzającego
przystąpienie do Mistrzostw. Na koszty uczestnictwa składają się koszty organizacyjne
Mistrzostw oraz koszt pracy jurorów.
d. Rejestracji indywidualnej dokonuje rodzic (każde dziecko wymaga osobnego zgłoszenia).

Przy rejestracji indywidualnej – aby Mistrzostwa z danego rocznika się rozpoczęły - wymagana
jest minimalna liczba 10 zarejestrowanych uczestników.
Rejestracji klasowej dokonuje nauczyciel, opiekun, wychowawca. Przy rejestracji klasy
wymagana jest minimalna grupa 5 uczniów z jednego rocznika.
e. Rejestracji dokonuje się poprzez stronę www.mistrzostwa.edu.pl
f. Koszt uczestnictwa w Mistrzostwach umieszczany jest na stronie www.mistrzostwa.edu.pl
g. Po dokonaniu rejestracji na stronie www.mistrzostwa.edu.pl należy dokonać wpłaty na
stronie www.takimarket.pl w zakładce Mistrzostwa.
Dostęp do Mistrzostw aktywny jest po zaksięgowaniu wpłaty.
3. PRZEBIEG MISTRZOSTW INDYWIDUALNYCH

a. We wskazanym terminie Organizator przekazuje elektronicznie temat, na który Uczeń pisze
wypracowanie literackie, mające charakter swobodnej, własnej wypowiedzi. Dla każdego rocznika
(klasy) uczniów przewidziana jest inna tematyka.
b. Egzamin (pisemne wypracowanie) należy tego samego dnia przesłać drogą mailową na adres
Organizatora.
c. Jury powołane przez Organizatora ocenia przesłaną pracę.
Wysłanie pracy w terminie późniejszym niż wskazany przez Organizatora oznacza niewykonanie
zadania i niezaliczenie zadania.
d. Spośród wszystkich Uczestników, którzy przesłali w terminie zadanie, wyłonieni zostaną najlepsi.
e. W drugim etapie, Jury powołane przez Organizatora, ocenia prace i wybiera po jednym zwycięzcy z
każdego rocznika.

4. PRZEBIEG MISTRZOSTW ZBIOROWYCH

a. We wskazanym terminie Organizator przekazuje Nauczycielowi elektronicznie temat, na który
Uczniowie piszą wypracowanie literackie, mające charakter swobodnej, własnej wypowiedzi. Dla
każdego rocznika (klasy) uczniów przewidziana jest inna tematyka.
b. Nauczyciel, w wyznaczonym dniu Egzaminu, wybiera dwie godziny lekcyjne, na których uczniowie
piszą wypracowanie.
c. Nauczyciel ocenia zebrane prace i wybiera najlepszą pracę z każdego rocznika.
d. Wszystkie najlepsze prace (po jednej z każdego rocznika) przesyła drogą elektroniczną do
Organizatora.

7. ETAP II MISTRZOSTW

a. Do Etapu II przechodzą wybrani przez nauczyciela uczestnicy Mistrzostw, po jednym z
każdego rocznika, oraz wybrani przez osobę sprawdzającą w Fundacji uczestnicy Mistrzostw,
po jednym z każdego rocznika.
b. Prace wszystkich finalistów zostaną ocenione przez jury w centrali w Warszawie.
c. Organizator ogłosi wyniki Mistrzostw oraz wyłoni Ogólnopolskich Mistrzów Sztuki Pisania z
każdego rocznika.
d. Dla Mistrzów Ogólnopolskich przewidziane są nagrody rzeczowe.

8. ZMIANY REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Mistrzostw.

9. RODO
a. Uczestnik i zgłaszający do Mistrzostw wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z
treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (RODO) na potrzeby związane z realizacją tych Mistrzostw oraz
oświadcza, że zapoznał się z regulaminem przetwarzania danych osobowych dostępnym na stronie
http://orszak.org/o-fundacji/rodo. Uczestnicy udzielają zgody na publikowanie ich prac, odpowiedzi,
itp.
b. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania
zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Mistrzostwach.

