
Regulamin międzyszkolnego konkursu poetyckiego dla uczniów klas 1-3  

„Od pisania do czytania”  

1. Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w ZS w Bukowsku.  

 

1. Założenia. 

1. Temat pacy konkursowej: napisanie wiersza zachęcającego do czytania książek. 

2. Cele konkursu: 

- rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, 

- pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień literackich uczniów szkół 

podstawowych biorących udział w konkursie. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3  ZS w Bukowsku, ZS w Pobiednie, 

ZS w Nowotańcu. 

4. Za organizację w zakresie oceny i ekspozycji prac konkursowych odpowiedzialny 

jest Organizator Konkursu. 

5. Ostateczny termin dostarczenia prac: 03.11.2022r. 

6. Dostarczenie wykonanej pracy na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego regulaminu. 

8. Prace należy przesłać na adres e-mail Biblioteki Szkolnej ZS w Bukowsku 

zsbukbiblio22@wp.pl. lub dostarczyć osobiście do Biblioteki Szkolnej ZS 

w Bukowsku. Wiersz wysyłamy w formacie PDF. W temacie wiadomości rodzic, 

opiekun prawny lub wychowawca wpisuje imię, nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły 

w jakiej uczy się uczestnik konkursu.  

9. O wynikach konkursu oraz terminie odbioru nagród uczestnicy zostaną 

poinformowani e-mailem lub telefonicznie przez organizatora. 

 

3. Ocena prac konkursowych. 

1. Jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

2. Prace literackie muszą być pracami własnymi uczestnika konkursu i muszą 

dotyczyć tematu konkursu. 

3. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu będzie oceniała 

prace zgodnie z kryteriami: 

 Zgodność z tematem konkursu, 

 Pomysłowość, 

 Oryginalność ujęcia tematu, 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką 

konkursu. 

5. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez 

Organizatora.  

6. Z przeprowadzonego rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół, 

który zostanie podpisany przez członków Komisji Konkursowej. 

7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
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8. Dla laureatów/laureatek oraz wszystkich uczestników przewidziane są nagrody. 

 

  

 4. Postanowienia końcowe. 

 

1. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji 

Konkursowej. 

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie 

internetowej https://zsbukowsko.bukowsko.pl/. 

5. Prace nie podlegają zwrotowi.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac konkursowych na wystawie 

pokonkursowej. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz 

zgodą na przetworzenie danych osobowych uczestnika konkursu. 

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
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Załącznik nr 1 

Karta uczestnictwa 

„Międzyszkolnego konkursu poetyckiego dla klas 1-3” 

Imię i nazwisko autora pracy: 

………………………………………………………………………………………………… 

Klasa: 

………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………… 

Adres mail szkoły: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie 

Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie 

jego warunki; 

 moja córka/syn jest autorem nadesłanego wiersza; 

 nadesłany wiersz nie był publikowany i nagradzany w innych konkursach; 

 wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej 

córki/syna.......................................................................   na potrzeby konkursu  

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

 

………………………………………………………........................... ... 

Miejscowość, data/ Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


