
POLSKA AKADEMIA DZIECI 

„KONKURS BLOGOWY” 

   

REGULAMIN TRZECIEJ EDYCJI KONKURSU BLOGOWEGO   

DLA DZIECI OD 6. DO 12. ROKU ŻYCIA  

   

§ 1  

Organizatorem konkursu  „KONKURS BLOGOWY”, zwanego dalej Konkursem jest  

STOWARZYSZENIE POLSKA AKADEMIA DZIECI  

Stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci  

Ul. Subisława 10  

80-354 Gdańsk   

NIP 5842707926  

Regon 221128683  

KRS 0000367777  

§ 2  

1.  Organizator zobowiązany jest do  prowadzenia dokumentacji dotyczącej   

organizacji i przebiegu Konkursu ONLINE, w tym Regulaminu Konkursu oraz  

załącznika do regulaminu na stronie internetowej  

www.akademiadzieci.wordpress.com w zakładce KONKURS BLOGOWY. 

§ 3  

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od  6. do 12. lat, zwanych  

uczniami.  

2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.  

3. Uczniowie swój udział w Konkursie zgłaszają poprzez wysłanie e-maila ze  

wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu blogu na  adres:  



akademiadzieci@gmail.com do dnia 01 maja 2013 r. wraz z załączoną zgodą 

rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie; Wzór zgody stanowi  

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

4. Uczeń biorący udział w konkursie oświadcza,  że przysługują mu wyłączne i  

nieograniczone prawa autorskie treści blogu.  

§ 4  

1.  Cele ogólne Konkursu:  

a) rozwijanie różnorodnych zainteresowań i talentów  

b) promowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji  

c) promowanie autonomii najmłodszych uczniów  

d) twórcze wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej 

2.  Cele szczegółowe Konkursu: 2 

a) popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnej wśród uczniów wraz ze  

wskazaniem na rozwój naukowy i twórczy 

b) możliwość przedstawienia rówieśnikom swoich pasji  

c) promocja pozaszkolnych możliwości samorozwoju naukowego z  

zastosowaniem narzędzi TIK.  

§ 5  

Przykładowa tematyka blogów:  

1. Moje pasje naukowe  

2. Fizyka  

3. Mikrobiologia  

4. Biologia  

5. Neuropsychologia  

6. Psychologia  

7. Kosmologia  

8. Filozofia  



9. Geografia, podróże  

10. Kategorie interdyscyplinarne  

11. Wiedza ogólna  

12. Inne  

§ 6 

Przebieg Konkursu:  

1. Chętni do udziału w Konkursie przesyłają swoje zgłoszenie w trybie określonym  

w paragrafie 3 pkt 3.  

2. Każdy Uczeń otrzyma od organizatora pocztą elektroniczną zwrotne  

potwierdzenie dotarcia jego zgłoszenia.  

3. Kryterium kwalifikacji Ucznia do Konkursu jest wiek oraz temat blogu oraz zgoda  

opiekuna na udział w Konkursie.   

4. Zakwalifikowani do Konkursu uczniowie otrzymają pocztą elektroniczną 

zaproszenie  na finał – IV MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ 

DLA DZIECI, która odbędzie się 1 czerwca 2013. 

5.  Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną ogłoszoną do 1 maja 2013.  

§ 7  

1. W ramach konkursu powołuje się Komisję Konkursową, która składać się 

będzie z pośród znanych osób  świata nauki oraz sportu. Ich lista wymieniona  

została na stronie www.akademiadzieci.wordpress.com/konkurs-blogowy/  

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:  

a) organizacja, przeprowadzenie i udokumentowanie eliminacji konkursowych  

na etapie zgłoszeniowym, 3 

b) ocena blogów zgłoszonych do Konkursu do dnia 15 maja 2013 r.,  

c) ogłoszenie wyników etapu zgłoszeniowego Konkursu do dnia 20 maja 2013  

r.,  

§ 8  



1. Blogi zgłoszone do Konkursu Komisja Konkursowa ocenia online poprzez  

głosowanie.  

2. Wyniki Konkursu będą dostępne dla wszystkich dnia 1 czerwca 2013r. na stronie 

internetowej wskazanej w paragrafie 2 pkt 1. Uczniowi nie przysługuje prawo  

odwołania się od decyzji Komisji Konkursowej.  

3. Finał, o którym mowa w paragrafie 6 pkt 3 obejmuje:   

a) przyznanie tytułu laureata Konkursu i wręczenie mu nagrody głównej  

(procedurę postępowania w przypadku nieobecności laureata zawarto w par.  

9).  

b) wręczenie dyplomów wszystkim uczestnikom Konkursu.  

§ 9  

Informacje uzupełniające  

1. Sprawy, które nie są objęte regulaminem rozstrzyga Prezes Stowarzyszenia  

Polska Akademia Dzieci.  

2. W przypadku, gdy laureat konkursu nie będzie obecny podczas finału Konkursu,  

nagroda główna zostanie przesłana do niego za pośrednictwem firmy kurierskiej  

na adres, który wskaże jako adres do korespondencji.  

3. W przypadku nieobecności ucznia podczas finału konkursu dyplom zostanie  

wysłany do uczestnika za pośrednictwem firmy kurierskiej.    

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób indywidualnych.  

5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników na finał, o którym mowa  

w paragrafie 6 pkt 3.  

 

 Organizator:      

Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Akademia Dzieci  

dr Henryka Szumilewicz  


