
 

 

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce 

zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII 
z województwa małopolskiego 

do udziału w konkursie literackim 
 
 
 

Moja przygoda w średniowiecznym 
Zamku Żupnym 

 

 

 
Drogi uczestniku wyobraź sobie, że wehikułem czasu przenosisz się                    

do odległej przeszłości i tam przeżywasz niezwykłą przygodę, która spotkała Cię 
w czasach średniowiecza w Zamku Żupnym w Wieliczce.                                    
Napisz opowiadanie na ten temat. W swojej pracy wykorzystaj informacje ze 
wskazanej strony Internetowej i uwzględnij podane poniżej w regulaminie 
wytyczne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Organizator 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce. 

ul. Zamkowa 8 

 32-020 Wieliczka 

II. Cele konkursu 

1. Zapoznanie uczniów z historią Zamku Żupnego. 

2.Rozwijanie wyobraźni i predyspozycji literackiej. 

3.Przybliżenie dziedzictwa kulturowego regionu. 

4.Wzmacnianie wiary we własne możliwości. 

5. Zachęcenie uczniów do prezentowania własnej twórczości literackiej. 

III. Cele poznawcze 

Uczniowie poznają historię Zamku Żupnego poprzez wykorzystanie materiałów źródłowych 
dotyczącej wybranego obiektu na podstawie wiedzy zdobytej ze strony internetowej 
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka: www.muzeum.wieliczka.pl. 

IV. Uczestnicy 

1.Konkurs literacki adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach 
wiekowych: 

a) uczniowie klas IV, V, VI) - krótkie opowiadanie od 100 do maksymalnie 200 słów. 

b) uczniowie klas VII, VIII - opowiadanie od 200 do maksymalnie 300 słów. 

V Zasady ogólne 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie literackim jest dostarczenie jednego egzemplarza 
opowiadania, pracy napisanej samodzielnie oraz wcześniej niepublikowanej i niebiorącej 
udziału w innym konkursie, przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail 
j.zadak@muzeum.wieliczka.pl w pliku Word, do dnia 10 czerwca 2022 roku. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny, bezpłatny. 

3. Wyklucza się prace tworzone zespołowo. 

4. Prace nie będą zwracane. 



5. Przygotowanie i zgłoszenie pracy do konkursu nadzoruje nauczyciel – opiekun. 

6. Oddana praca powinna zawierać metryczkę z następującymi danymi: 

• imię, nazwisko i wiek autora uczestnika.  

• dokładny adres szkoły. 

• imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela), koordynującego (telefon kontaktowy/e-mail).    

• oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia biorącego udział w konkursie na 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu promowania konkursu. 

7. Praca literacka nie może naruszać praw osób trzecich, ich dóbr osobistych, a także 
ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

 

V. kryteria oceny prac konkursowych 

Prace oceniać będzie komisja biorąc pod uwagę: 

- pomysłowość, samodzielność i oryginalność oraz zaangażowanie ucznia, 

- staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne opowiadania, 

- rzetelną wiedzę na temat opisywanych zdarzeń, 

- poprawność językową i stylistyczną, 

- zgodność pracy z obowiązującymi wymogami określonymi w regulaminie konkursu, 

- prace naruszające prawa autorskie będą dyskwalifikowane, 

- refleksje autora. 

VI. Ocena prac i nagrody 

Oceny prac dokona jury, powołane przez Muzeum. Decyzje jury są ostateczne. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum 
www.muzeum.wieliczka.pl do 15 czerwca 2022r. 

Przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe zostaną przesłane na adres szkoły lub uczestnika 
konkursu. 

 

 

 



VII. Postanowienia końcowe 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą 
uczestnika/opiekuna osoby małoletniej na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja z 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U .z. 2019 
poz. 1781t.j. z późniejszymi zmianami).  Dane osobowe Uczestników konkursu będą 
chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Osobom biorącym udział w konkursie przysługuje 
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, 
iż dane osobowe laureata (imię i nazwisko, /szkoła) zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Muzeum. Dane osobowe uczestników mogą być przekazane fundatorowi 
nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W 
sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Opiekun 
uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu 
nadesłanych przez niego prac.  

 

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatora: 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce 

Dział Edukacji, tel. +48 12 289 16 33 lub 12 289 16 61 

j.zadak@muzeum.wieliczka.pl 

www.muzeum.wieliczka.pl 
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