
                                                                       
                                                                                                             

   Warszawa, 14 kwietnia 2020 r. 

 
REGULAMIN (wraz ze zmianami z dnia 14 kwietnia 2020) 

corocznego konkursu inspirowanego wybranymi dziełami Ryszarda Kapuścińskiego  
dla uczniów warszawskich szkół. Konkurs edukacyjny towarzyszy Nagrodzie im. Ryszarda 
Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.  
 
Edycja konkursu na rok 2020 „Mój busz po polsku”  
– zgłoszenia inspirowane zbiorem reportaży Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”. 
 
I. Organizatorzy konkursu: 
1. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej   
 
II. Współorganizatorzy: 
1. Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa 
2.           Organizator Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki  
 
III. Cele konkursu: 
1. Upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. 
2. Upowszechnianie reportażu wśród uczniów warszawskich szkół.  
 
IV. Adresaci konkursu: 
1. Warunkiem udziału w konkursie jest status mieszkańca Warszawy lub ucznia warszawskiej 

szkoły w wieku 13-19 lat.  
2. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie  

lub uczniowie wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury, 
biblioteki. 

3.  W przypadku osób fizycznych warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie pełnej zdolności 
do czynności prawnych (lub w przypadku braku takiej zdolności przedłożenie zgody rodzica lub 
opiekuna prawnego na udział w konkursie). W przypadku,  gdy zgłoszenie uczestnika konkursu 
następuje przez szkołę, instytucję edukacyjną  oraz kulturalną, warunkiem udziału w konkursie 
jest zgoda uczestnika konkursu  (jego rodzica lub prawnego opiekuna) na udział w konkursie. 

 
V. Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną do Organizatora: 

a)   formularza zgłoszenia 
b)   pracy lub materiału inspirowanego książką „Busz po polsku” autorstwa Ryszarda     
       Kapuścińskiego 

2. Praca literacka, fotograficzna, filmowa lub materiał radiowy może mieć dowolną formę 
artystyczną, ale musi ona mieć charakter dokumentalny. 

3. Praca wraz z kartą zgłoszenia powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres 
info@scek.pl  

4. Skrzynki pocztowe @scek automatycznie odrzucają maile, które ważą więcej niż 5 MB. 
Większe załączniki prosimy przesyłać za pomocą chmur, dysków on-line.  

5. Termin składania prac i kart upływa 26 czerwca 2020 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym 
terminie, nie będą uwzględniane w konkursie. 
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VI. Harmonogram konkursu: 
1. Termin składania/nadsyłania prac upływa 26 czerwca 2020  r. (decyduje data wpłynięcia 

pracy). 
2. Autorzy najlepszych projektów zostaną zaproszeni telefonicznie do udziału w finale konkursu i 

uroczyste wręczenie nagród, którego data zostanie ustalona po ustabilizowaniu sytuacji w 
Polsce związanej z COVID-19.  

   
 
VII. Organizacja: 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanego 

projektu w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez organizatorów 
dowolnego opracowania projektu, poprzez umieszczenie na serwerze internetowym  
na stronie www.scek.pl, na co uczestnik wyraża zgodę, przystępując do Konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania  zgłoszonego przez 
uczestnika projektu, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania imienia, nazwiska 
oraz wizerunku uczestnika warsztatów, na co uczestnik wyraża zgodę, przystępując do 
konkursu. Szczegóły znajdują się w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie 
www.scek.pl, z którą każdy uczestnik/ opiekun prawny zobowiązany jest się zapoznać. 

 
VIII. Nagrody: 
1. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów.  
 
IX. Komisja oceniająca: 
1. Komisja zostanie powołana przez organizatorów konkursu do dnia 20 czerwca 2020 r. 
2. Przewodniczącego i członków jury powołuje Dyrektor Stołecznego Centrum Edukacji 

Kulturalnej. 
 
X. Uwagi końcowe: 
1. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac. 
2.           Najlepsze prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.scek.pl  
3.           Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeśli nie pozwoli na to liczba   
              zgłoszeń lub poziom zgłoszonych prac. 
3. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie konkursu  

- Dział Organizacji Imprez Edukacyjnych i Artystycznych SCEK: 
 

Magdalena Kostrzewa 
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, 
ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa 
e-mail: info@scek.pl, mkostrzewa@scek.pl  
W sprawach pilnych: tel. 507 745 768 ( poniedziałek-piątek, godz. 9:00-17:00)  
 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej  www.scek.pl, a także w siedzibie Organizatora 
konkursu. Organizatorzy i fundator nagrody zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie pod warunkiem, że 
taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestnika konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania 
zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.scek.pl.  

http://www.scek.pl/
http://www.scek.pl/
mailto:info@scek.pl
mailto:mkostrzewa@scek.pl

