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Regulamin konkursu

Koło Naukowe Studentów Filologii polskiej jako obcej inWEcha Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie dla studentów
pochodzących z Chin:

„Na samym środku globu". Chiny Norwida

5 1.

POSTANOWIENIAOGÓLNE

|. Konkurs „Na samym środku globu". Chiny Norwida (dalej: Konkurs) organizuje Koło
Naukowe Studentów Filologii polskiej jako obcej inWEchaWydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dalej: Organizator).

ll. Uczestnicy: uczestnikiem może zostać osoba z obywatelstwem chińskim”, która ma status
studenta w dowolnym kraju i nie jest rodzimym użytkownikiemjęzyka polskiego.

Ill. Cele Konkursu: spopularyzowanie postaci Cypriana Norwida wśród studentówchińskich,
pogłębienie wiedzy o związkach twórczości Norwida z kulturą Chin, rozwijanie sztuki
interpretacji tekstów literackich, sztuki recytacji, wrażliwości estetycznej i zdolności
językowych studentów uczących się języka polskiego i poznających literaturę polską oraz
pobudzenie ich kreatywności.

IV. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem rekomendowanych na UMK
narzędzi komunikacji zdalnej.

V. Nagrody: zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz bony podarunkowa na zakup
ebooków.

Vl. Termin zgłoszeń do Konkursu: 30czerwca 2022 r.

5 Z.

PRZEBIEG KONKURSU

I. Uczestnictwo w Konkursie polega na wykonaniu jednego z zadań konkursowych Uczestnik może '

wykonać więcej niż jedno zadanie, jego prace będą wtedy podlegały ocenie odrębnej dla każdego z
zadań konkursowych. Na wygraną w konkretnym konkursie nie wpływa nadesłanie formularza do
innego konkursu.

1) Konkurs interpretacji poetyckiej.

Formularz konkursowy stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. Uczestnicy konkursu
zobowiązani są napisać interpretację samodzielnieuzgodnie ze swoją wiedzą oraz umiejętnościami
interpretacyjnymi. Praca nie może w żadnej części stanowić plagiatu. Formularz powinien zostać
wysłany w terminie do 30 czerwca 2022 r. godz. 23:59 czasu polskiego jako załącznik do wiadomości
elektronicznej (dokument programu Word lub PDF) na adres: norwidksieganmaiLcom, Formularz
nie powinien zawierać danych osobowych uczestnika konkursu; imię i nazwisko Uczestnika, uczelnia,
na której uczestnik studiuje oraz adres e-mail powinny zostać podane w treści wiadomości. Temat
wiadomości: zgłoszenie konkursowe „Na samym środku globu". Chiny Norwida —— interpretacja



poetycka; Prosimy o dołączenie zdjęcia lub skanu podpisanego oświadczenia (załącznik nr 4
niniejszego regulaminu).

Skład jury” i kryteria oceny: prace ”będzie sprawdzać trzyosobowe jury złożone z pracowników
naukowych UMK i członków Koła. Jury w ocenie będzie brało pod uwagę oryginalność pomysłów
interpretacyjnych (12), rzeczowość odpoviyiedzi (10), kompozycję wypowiedzi oraz poprawność
językową tekstu (10). Nagrodzeni uczestnićy zostaną poinformowani o wyniku do 10 lipca 2022 r.
Werdykt juryjest ostateczny i wiążący dla uczestników konkursu.

" :

l

2) Konkurs interpretacji głosowej

Zadanie polega na interpretacji głosowej wybranego przez uczestnika utworu Norwida (lista utworów
stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu). Nagranie recytacji, trwające od 3 do 5 minut, w
formie pliku 'video powinno zostać wysłane w terminie do 30 czerwca 2022 r. godz. 23:59 czasu
polskiego jako załącznik do wiadomości elektronicznej (lub udostępnione przez GoogleDrive,
Dropbox,WeeTransfer lub inną lokalizacjęW_Echmurze) na adres: norwidksieeaććBemaiLcom.Nagranie
nie powinno zawierać danych osobowych uczestnika konkursu; imię i nazwisko; fuczelnia, na której
uczestnik studiuje oraz adres e-mail powinny: zostać podane w treści wiadomości. Temat wiadomości:
zgłoszenie konkursowa „Na samym środku globu”. Chiny Norwida- interpretacja,.głósowa.
Skład jury i kryteria oceny: interpretacje głosowe oceni trzyosobowe jury złożone z pracowników
naukowych UMK i członków Koła. Jury W ocenie będzie brało pod uwagę poprawność fonetyczną
interpretacji głosowej utworu (12) oraz nowatorstwo pomysłu na zaprezentowanie tekstu przed
kamerą (8 punktów). Nagrodzeni uczestnicy€ zostaną poinformowani o wyniku do 10 lipca 2022 r.
Werdykt jury jest ostateczny i wiążący dla uczestników konkursu.

3). Konkurs plastyczny

Zadanie polega na wykonaniu ilustracji dowolną techniką artystyczną do fragmentu tekstu Norwida
Podróż po Wystawie Powszechnej. Tekst, który należy zilustrować, znajduje się w załączniku nr 3
niniejszego regulaminu. 2

Zdjęcie ilustracji lub skan lub plik z grafiką wykonaną komputerowo (dopuszczalne jest załączenie
kilku zdjęć, aby zwrócić uwagę na szczegóły wykonanej pracy) powinno zostać przesłane do 30
czerwca 2022 r. godz. 23:59 czasu polskiego jako załącznik do władamości elektronicznej (lub
udostępnione przez GoogIeDrive, Dropbox, WeeTransfer lub inną lokalizację w chmurze)'na adres:
norwid.ksieea@gmail.com. Zdjęcie nie powinno zawierać danych osobowych uczestnika konkursu;
imię i nazwisko; uczelnia, na której uczestnik studiuje oraz adres e-mail powinny zostać podane w
treści wiadomości. Temat wiadomości: zgłoszenie konkursowe „Na samym środku globu”. Chiny
Norwida — konkurs plastyczny. Autorzy prac ;mogą zatytułować swoje prace ~ w takim wypadku w
nazwie pliku można podać tytuł.

;

'3

Skład jury i kryteria oceny: prace będzie sprawdzać trzyosobowe jury złożone z pracowników
naukowych UMK i członków Koła. Jury w ocenie będzie brało pod uwagę: zgodność ilustracji z opisem
literackim (10 punktów), pomysłowość ujęcia (10) oraz jakość artystyczną (8) pracy. Nagrodzeni
uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku do 10 lipca 2022 r. Werdykt jury jest ostateczny i

wiążący dla uczestników konkursu. i '



& 3.

ROŻSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

I. W Konkursie zostaną przyznane nagrody, których zakup jest finansowany :: a) funduszu
na działalność kół naukowych, b) funduszu kierunku filologia polska jako obca
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

ll. Pula nagród wynosi 1000 zł.
III. W każdym z konkursów przewidziano nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Jury

zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, zarówno do nieprzyznania nagrody
głównej, jak również do przyznania większej liczbywyróżnień.

IV. Nagrody stanowią bony podarunkowe na zakup ebooków.
V. Zdobywcynagród głównych oraz wyróżnień otrzymają dyplomy z potwierdzeniem

zdobytych nagród i wyróżnień w Konkursie.
Vi. Prace o najwyższejjakości naukowej i artystycznej będę rozpatrywane do publikacji w

czasopiśmie lub książce o tematyce norwidowskiej. Organizator zastrzega sobie
możliwośćwydania wszystkichnagrodzonych i wyróżnionych prac w formie samodzielnej
publikacji drukowanej lub elektronicznej oraz do dokonania redakcji utWorów przed ich
publikacjaw wymienionych powyżej miejscach.

VII. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Wydziału Humanistycznego UMK iw mediach
społecznościowych wydziału. '

,

VIII. Jeżeli sytuacja pandemiczna i polityczna na to pozwoli przewiduje się organizację sesji
popularnonaukowe] dla wszystkich uczestników konkursu w trybie hybrydowym jako
uroczyste zakończenie konkursu (jesienią 2022 r.). () szczegółach uczestnicy Konkursu
zostaną poinformowani drogą mailową po 10 lipca 2022 r.

54.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

!. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu będzie Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul„ Gagarina 11. Celem przetwarzania danych osobowych jest
organizacja Konkursu pod tytułem „Na samym środku globu". Chiny Norwida. Dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchyleniu dyrektywy 95/46/WE— (RODO), czyliw prawnie uzasadnionych interesach jakimi są:

~ sprawna organizacja Konkursu,
—'rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród oraz wyróżnień,
- możliwość nawiązania kontaktu z uczestnikami konkursu,
— publikacja informacji o nagrodzonych i wyróżnionych.

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk zwycięzców i

wyróżnionych oraz nazwy uczelni na stronie Wydziału Humanistycznego UMK. Udział w Konkursie
jest równoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie udzieleniem Organizatorowi



praw do nagrań wykonywanych utworów i niekomercyjnego ich wykorzystania w czasie trwania
konkursu i rok po jego zakończeniu.
Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Uczestnik, który chce skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem
swoich danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację swoich
praw, proszony jest o korzystanie z adresu mailowego: lODQumkpl.

I

5 5.

POSTANOWIENIAKONCOWE

! Pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres: mkowalska@umk.pl (kontakt w języku
polskim) lub 306172@stud.umk.pl (kontakt wjęzyku chińskim).

ll Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Wydziału Humanistycznego.



"ZAŁĄCZNIK 1

Formularz zgłoszeniowy do konkursu interpretacjipoetyckiej

Wypowiedźpisemna (o długości od 400 do 700 wyrazów) na temat utworu Język-ojczystyNorwida:

język—ojczysty
"Gromem bądźmy pierw — niźli grzmotem;
Oto tętnią i rżą konie stepowe;
Górą czynyl... A słowa? A myśli?... Poteml...
Wróg pokalałiuż i Ojców mowę ~"

Energumen tak krzyczał do Lirnika
I uderzał w tarcz, aż się wygięła;
Lirnik na to ........... ...............
.......... "Nie miecz, nie tarcz bronią Języka,
Lecz ~ arcydzieła!"

Objaśnienie:
Energumen— czlowiek czynu, wojownik, gwałtownik, przedstawiciel energii niekierowanej myślą.

Wypowiedź powinna zawierać odpowiedź na pytanie: jaką rolę odgrywa ojczysty język w życiu
narodu zdaniem Norwida? Mile widziane będzie nawiązanie do utworów chińskich poetów o
podobnej tematyce lub stylu.



' ›ŻAŁĄCZNIK 2

Formularz zgłoszeniowy do konkursu interpretacjigłosowej
Nagranie filmu o długości od 3 do 5 minut, na którym uczestnicy konkursu wyrecytują wybrany tekstNorwida:

Cyprian Norwid, Cywilizacja (https://iiterat.ug,edu.pI/nproza/cywil.htm: Część I, od słów: „Znajomymój młody uwagi mi robił” do: „wszystko to, jak widzisz, jest mi znane").
Cyprian Norwid, Liryka i druk (https://poezja„org/wz/Norwidjyprian_KamiI/28993/Liryka„_i_druk)
Cyprian Norwid, Ostatni despotyzm (https://woIneiektury.pI/kataIog/Iektura/ostatni—
despotyzmhtmi)



ZAŁĄCZNIK3

Formularz zgłoszeniowydo konkursu plastycznego

Wykonanie ilustracji dowolną techniką artystyczną do fragmentu tekstu Norwida Podróż po
WystawiePowszechnej.

oto i Chiny »— najpraktyczniejszy lud na globie — i też zapewne dlatego na samym środku globu
umieszczony!« U wrót pobiera piękny młodzieniec chiński cło od wnijścia — krząta się i okazuje przeto
piękność czarnego warkocze szukającego pięt tam i owdzie. Wchodzę do herbaciarni chińskiej, gdzie
dwie piękne damy tego narodu siedzą, a nigdy dam chińskich nie widziałem, lubo mężczyzn dosyć i

blisko miałem przyjemność spotykać. Panny te są piękne, tylko nazbyt bliźnięco—podobne wzajem,
skutkiem czego rasę więcej niżeli osobistość się ogląda. Płeć tych dam podobna jest do bladej róży
liścia świeżego, a usta ich są jako czerwone wisznie. Smokczą na przemian jedną fajkę z metalowego
cybucha, który podają sobie rączkami drobnymi. Ta, co palić przestaje, natychmiast gryzie coś
drobnego jak maleńkie migdały— myślę, że to być muszą migdały—niebieskie! [...] Zwiedzam inny
pawilon osady chińskiej z mnóstwem znanych mi szczegółów— mijam znane ~ ~ ale prześliczne ptaszki
chińskiew klatkach szczebiocą coś, czego tu ucho nie słyszało— papużki jakieś maleńkie w

'

prześlicznych barwach piór; owady i motyle chińskie dziwne... Stroje narodowechińskie znane —

oprócz stroju Wioślarze-chińskiego,który mię bardzo zajął. Jest to ubranie całe 2 trzcinowego liścia
utkane [...].



ZAŁĄCZNIK 4

~ Oświadczenie uczestnika konkursu

Ja, niżej podpisany/a

............................................................................
(imię i nazwisko)

oświadczam, że pracę przesłaną na konkurs „Na samym środku globu". Chiny Norwidawykonałem/łam samodzielnie.

Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska, uczelni, na której studiuję oraz informacji opracy konkursowej na stronie Wydziału Humanistycznego UMK iw mediach społeCznościowych.

...........................................................................................data, mieJSCOWOść
czytelny podpis


