
Wpisz się w historię Elektryka! 
Zostań autorem hymnu naszej szkoły! 

 
Regulamin konkursu  
 
I. Organizator konkursu. 
 
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii 
Krajowej w Zamościu. 
 
2. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni p. Renata Banach. 
 
II. Cel konkursu. 
 
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego tekstu, który stanie się hymnem 
szkoły. 
 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie. 
 
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, nauczyciele, nauczyciele –
emeryci, pracownicy niepedagogiczni i absolwenci szkoły. 
 
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane tylko indywidualnie.  
 
3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość projektów hymnu. 
 
4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi                   
w regulaminie. 
 
5. Prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora.  
 
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 
 
I V. Forma prezentacji pracy konkursowej. 
 
1. Tematyka hymnu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej       
w Zamościu powinna być związana ze szkołą i nawiązywać do jej imienia - Armii 
Krajowej. Może też uwzględniać wartości patriotyczne Bóg – Honor - Ojczyzna. 
 
2. Hymn powinien zawierać przynajmniej 2 zwrotki i refren. 
 
3. Prace konkursowe należy składać w zaklejonej kopercie, opisanej: ,,Konkurs na 
100 – lecie ZSP 3 w Zamościu – hymn szkoły”, w której uczestnik umieszcza: 

 projekt hymnu w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym ( płyta CD, 
DVD) 

 podaje swoje imię i nazwisko, klasę, rok ukończenia szkoły w przypadku 
absolwentów, stanowisko służbowe (nauczyciel, nauczyciel emeryt, pracownik 
niepedagogiczny) oraz nr telefonu, 



  oświadczenie o samodzielnym opracowaniu projektu hymnu, 

 oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu. 

 
V. Termin składania prac konkursowych. 
 
1. Prace należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 28 lutego 2020 r.                    
w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, ul. Jana Zamoyskiego 62,          
z dopiskiem ,,Konkurs na 100 – lecie ZSP 3 w Zamościu – hymn szkoły” 
 
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 

konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Organizator nie zwraca przekazanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie 

możliwość publikowania wybranego  tekstu. 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych. 

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) zgodność treści z tematem, 

2) atrakcyjność, pomysłowość i oryginalność tekstu, 

3) nawiązanie do motywu Armii Krajowej lub Bóg – Honor – Ojczyzna, 

4) zaprezentowanie charakteru szkoły (szkoła potocznie zwana ,,elektrykiem”) 

5) walory artystyczne, 

6) poprawność merytoryczna i językowa. 

VII. Ocena prac konkursowych. 

Zwycięski  projekt zostanie wybrany przez Komisję Konkursową, w składzie: 

1. Przedstawiciel Dyrekcji Szkoły. 

2. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

3. Przedstawiciel zespołu przedmiotowego języka polskiego. 

4. Przedstawiciel zespołu przedmiotowego historii i wiedzy o społeczeństwie. 

5. Nauczyciel muzyki. 

Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tekście (interpunkcja, 

rymy, podział na zwrotka, refren). 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu. Nagrody. 



1. Zwycięski projekt zostanie opublikowany na stronie  ZSP nr 3 w Zamościu do 

dnia 15 marca 2020 r. 

2.  W przypadku wyłonienia przez komisję dwóch projektów o zwycięstwie będzie 

decydowało głosowanie internautów o którym organizator poinformuje              

w stosownym komunikacie na stronie ZSP nr 3 w Zamościu. 

3. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa. 

 

IX. Postanowienia końcowe. 

1. W wyniku postępowania Komisja Konkursowa wyłania tylko jednego autora hymnu 

szkoły. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

2.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję 

podejmuje Organizator. 

 


