
Regulamin konkursu literackiego nt.  

„Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem …”/„Pamiętam ten dzień, kiedy mi pomógł …” 

Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konopnickiej w 

Strzyżowie. 

W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas 5 – 8 szkoły podstawowej. 

Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 

2. Kształtowanie wrażliwości językowej i literackiej poprzez popularyzowanie różnorodnych form  twórczości 

literackiej. 

3. Uwrażliwianie dzieci na idee wolontariatu i pomocy potrzebującym. 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas:  5-8 szkoły podstawowej. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę, 

podpisaną: nazwisko, imię, klasa autora pracy. 

3. Każdy uczestnik wraz z pracą składa wypełnioną kartę zgłoszeniową (Załącznik Nr 1 do Regulaminu). 

4. Praca literacka do wyboru to: krótkie (maksymalnie 2 strony papieru kancelaryjnego A4) opowiadanie lub wiersz 

na jeden z podanych tematów. 

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy i danych 

autora. 

Warunki Konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

a) klasy 5 - 8 

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa  dnia  31.03.2023r. 

3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem, nie będą oceniane. 

Zasady przyznawania nagród  

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.  

 2 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się na początku kwietnia 2023r.  

4. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy przyznane zostaną laureatom, czyli zdobywcom 3 pierwszych miejsc  (pierwsze 

miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce) w poszczególnych kategoriach wiekowych.  

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

Karta zgłoszeniowa 

Konkurs literacki nt. 

„Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem …”/„Pamiętam ten dzień, kiedy mi pomógł …” 

 

Imię i nazwisko autora:…................................................................................................... 

Klasa………… 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów 

związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. 

Oświadczam, że jestem autorem pracy literackiej przekazanej na Konkurs oraz że nie narusza ono 

jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu 

literackiego nt. 

„Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem …”/„Pamiętam ten dzień, kiedy mi pomógł …” 

........................................................................ 

 Podpis autora pracy (ucznia) 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

............................................................. 

 (miejscowość, data)                                       Wyrażam zgodę na udział 

........................................................................................................................................., 

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie literackim nt. 

„Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem …”/„Pamiętam ten dzień, kiedy mi pomógł …” 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. 

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów 

związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu oraz w celu 

promowania idei wolontariatu przez Szkolne Koło Wolontariatu. 

 

..................................................... 

podpis rodzica/opiekuna 

 


