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TU WSZĘDZIE JEST POLSKA – MOJA OJCZYZNA 

Konkurs literacki 

 

REGULAMIN 

 
ORGANIZATOR: 

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 28 im. Królowej Jadwigi wBytomiu. 

Nauczyciele odpowiedzialni: Piotr Bibiela, Aleksandra Rutkowska 

 

CELE KONKURSU: 

• wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności 

artystycznej, 

• pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, 

• kształtowanie świadomości narodowej, 

• kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, 

którzy walczyli o jej suwerenność, 

• stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego rodzin naszej dzielnicy, 

• odkrywanie i promocja talentów uczniów w sferze artystycznej, 

• integracja dzielnicowego środowiska artystycznego, 

• rozwijanie zainteresowania uczniów uczestnictwem w różnych formach działalności 

artystycznej, 

• rozwijanie wzajemnego szacunku oraz tolerancji wobec dokonań artystycznych innych 

artystów.  

• rozwijanie uzdolnień literackich, fantazji i wyobraźni,  

• zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności. 

 

ADRESACI KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do rodzin uczniów klas I—VII szkoły podstawowej. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być rodziny uczniów klas I—VII szkoły podstawowej.  

2. Zadanie polega na napisaniu wiersza związanego tematycznie z Polską, jej historią, 

mieszkańcami, symbolami narodowymi, świętem niepodległości.  

3. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 3 utwory. Prace muszą być 

czytelne, napisane odręcznie lub na komputerze. Utwór nadesłany na konkurs powinien 

być wykonany samodzielnie, wcześniej niepublikowany i nienagradzany w innych 

konkursach.  
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4. Utwór należy opatrzyć pseudonimem. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę 

opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą kartę zgłoszenia. 

5. Prace należy składać do dnia 1 października 2018 roku, osobiście w godzinach pracy 

sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730–1530. 

 

OCENA PRAC: 

1. Prace oceniać będzie komisja złożona z nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 28  

im. Królowej Jadwigi w Bytomiu.  

2. Zwycięzcy konkursu wyłonieni będą w dwóch kategoriach: 

• Kategoria I — rodziny uczniów klas I—III, 

• Kategoria II — rodziny uczniów klas IV—VII. 

3. W każdej z kategorii zostanie przyznane I, II i III miejsce oraz ewentualne wyróżnienia. 

4. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

• zgodność z tematem,  

• bogactwo języka,  

• kompozycja i oryginalność ujęcia tematu, 

• poprawność językowa, 

• estetyka pracy. 

5. Decyzja komisji jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

1. Do dnia (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie) komisja 

rozstrzygnie konkurs wyłaniając laureatów. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

nastąpi w terminie podanym przez organizatorów (uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni 

oraz ich opiekunowie zostaną wcześniej zawiadomieni indywidualnie). Wyniki zostaną 

podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły: 

www.szkola28online.bytom.pl. 

2. Nagrodzone i wyróżnione prace literackie będą pokazane na wystawie pokonkursowej. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Nadsyłając prace na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez 

organizatora. Organizator ma prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów, ich 

eksponowania oraz opublikowania w książce podsumowującej konkurs, a także do 

zmieszczenia na stronie internetowej www.szkola28online.bytom.pl bez ponownego 

zapytania o zgodę. 

2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest organizator. Uczestnicy, 

z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu, wyrażają zgodę i upoważniają organizatora do 
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przetwarzania ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu konkursowym, w zbiorze 

danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji konkursu.  

4. Zgłaszając udział i biorąc udział w konkursie uczestnik podporządkowuje się 

postanowieniom Regulaminu Konkursu i wraża zgodę na jego treść. 

 

Serdecznie zapraszamy! 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

TU WSZĘDZIE JEST POLSKA – MOJA OJCZYZNA 

Konkurs literacki 

 
PSEUDONIM KLASA 

  

 
 

Imię i nazwisko autora pracy: 

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

Tytuł wiersza: ............................................................................................................ 

 

 

 
 

 

 

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj: Dz.U. z 2002r., 

Nr 101, poz.926 z póź. zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych 

osobowych mojego dziecka wraz z jego wizerunkiem w związku z udziałem w konkursie literackim 

„Tu wszędzie jest Polska – moja ojczyzna”. 

 

 

........................................................................................ 
data, czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 
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