
REGULAMIN  

KONKURSU LITERACKIEGO I PLASTYCZNEGO  

PODAJ MI RĘKĘ 

 

BYTOMSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA 

 

Organizatorzy Konkursu : 

Szkoła Podstawowa nr 26 w Bytomiu 

41-908 Bytom, ul. Nickla 19 

Osoby odpowiedzialne za realizację: Aurelia Wilczańska, Kornelia Matysiok, Anna Meiser. 

 

Cele Konkursu : 

- Profilaktyka uzależnień oraz uwrażliwienie na problematykę wartości zdrowia psychicznego. 

- Inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, 

rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności. 

- Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów. 

- Promowanie pozytywnych wartości cennych w życiu współczesnego społeczeństwa. 

Adresaci Konkursu : 

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych gminy Bytom. 

Konkurs zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych: 

A – uczniowie klas I – III, 

B – uczniowie klas IV – VIII, 

C – uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

ZASADY KONKURSU LITERACKIEGO 

 Zachęcamy do napisania wiersza, w którym zawarta zostanie fraza „Podaj mi rękę”. 

 Forma wiersza - dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.  

 Treść wiersza – zgodna z tematem konkursu. 

 Prace powinny być dostarczone w formacie A4 napisane ręcznie lub komputerowo. 

 Każdy autor dostarcza jeden wiersz dotąd niepublikowany i nienagradzany. 

 Prace prosimy  podpisać na odwrocie - imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, miejscowość, 

adres kontaktowy, telefon oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów autora na udział w 

Konkursie i tzw. przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby organizacji 

Konkursu i jego promocji (czyli umieszczenie na dyplomach, listach laureatów, podanie do 



mediów informacji o nazwiskach laureatów) – według załącznik nr 1. Tekst nadesłany bez 

takiej pisemnej zgody nie będzie mógł być uwzględniony w Konkursie.  

 Prace prosimy nadsyłać do 4 listopada 2021 roku na adres organizatora. 

 Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość 

opublikowania wybranego tekstu na swej stronie internetowej. 

 Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

 Decyzji Jury nie podważa się. 

 Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani i powiadomieni o jego wynikach. 

ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 Zachęcamy do stworzenia pracy plastycznej, dla której inspiracją będzie fraza „Podaj mi 

rękę”. 

 Styl pracy dowolny, w zależności od inwencji autora. 

 Format – A3.  

  Prace prosimy podpisać na odwrocie - imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, miejscowość, 

adres kontaktowy, telefon oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów autora na udział w 

Konkursie i tzw. przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby organizacji 

Konkursu i jego promocji (czyli umieszczenie na dyplomach, listach laureatów, podanie do 

mediów informacji o nazwiskach laureatów) – według załącznik nr 1. Tekst nadesłany bez 

takiej pisemnej zgody nie będzie mógł być uwzględniony w Konkursie.  

 Prace prosimy nadsyłać do 4 listopada 2021 roku na adres organizatora. 

 Organizator nie zwraca nadesłanych prac i jednocześnie zastrzega sobie możliwość 

opublikowania wybranego tekstu na swej stronie internetowej. 

 Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

 Decyzji Jury nie podważa się. 

 Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani i powiadomieni o jego wynikach. 

 

 

Załącznik nr 1 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………… 
      Imię i nazwisko  

w KONKURSIE LITERACKIM I PLASTYCZNYM PODAJ MI RĘKĘ.  

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu wyłącznie na potrzeby 

organizacji Konkursu i jego promocji (czyli umieszczenie na dyplomach, listach laureatów, podanie 

do mediów informacji o nazwiskach laureatów). 

Oświadczam, że uczestnik Konkursu jest autorem nadesłanego wiersza/ pracy plastycznej . 

      

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

       Podpis Rodziców/Opiekunów prawnych 


