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STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
 

GMINNY KONKURS LITERACKI 

1. Organizator: 

Szkoła Podstawowa  im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach, ul. Zabytkowa 5 ,                

86-005 Białe Błota, tel./fax 52 381 01 84,  

Osoba odpowiedzialna: 

 Pani Małgorzata Komórek, mail: malgorzata.komorek@wp.pl,  

Pani Iwona Osesek , mail: i.osesek@poczta.onet.pl 

2. Patronat: 

Staramy się o patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

3. Cele konkursu: 

- uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 
- upowszechnianie wiedzy z historii i kultywowanie tradycji narodowych Polski,  
- promowanie ciekawych miejsc gminy Biała Błota, 
- kształtowanie umiejętności pisania legendy oraz form poetyckich,  
- budowanie świadomości narodowej,  
- inspirowanie i rozwijanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży,  
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości twórczej. 

 
     4.Uczestnicy: 

 
Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału zapraszamy: dzieci, młodzież, rodziców oraz     
seniorów  z terenu gminy Białe Błota .  

      Prace konkursowe oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych.  
 
 

5. Kategorie konkursowe: 

- kat. I -  klas I - III szkoły podstawowej,  
- kat. II - klas IV-VI szkoły podstawowej,  
- kat. III- klas VII –  szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne. 
- kat IV- dorośli i seniorzy.  
 

6. Zasady przygotowania i dostarczenia pracy konkursowej: 

- Zadaniem każdego uczestnika jest napisanie autorskiej legendy związanej ze swoją 
małą ojczyzną lub wiersza. 

- Praca nie może być wcześniej publikowana.  
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- Legenda może dotyczyć dowolnie wybranego miejsca, osoby, faktu historycznego 
związanego  z małą ojczyzną. Powinna w ciekawy, oryginalny sposób łączyć fakty 
historyczne z fikcją literacką.  

- Wiersz- powinien nawiązywać do słów: „Piękna nasza Polska cała, piękna, żyzna                        
i wspaniała”. 

- Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst napisany komputerowo                               
i  dostarczyć go w formie papierowej ( rozmiar czcionki12,  max 1 strona A4). 

 
 - Prace należy przesłać w formie papierowej do organizatora do dnia 21.09.2018r. 

 na adres:  

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach 
86-005 Białe Błota 

ul. Zabytkowa 5 
z  dopiskiem: Gminny Konkurs Literacki 

„Piękna nasza Polska cała…- 100 lat niepodległej”. 
 
 

- Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia Pracy 

  konkursowej będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

- Prace bez poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia Pracy Konkursowej nie będą 

  brane pod uwagę. 

7. Termin nadsyłania prac: 21 września  2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane. 

 

8. Zasady oceniania prac konkursowych 

- Jury etapu gminnego, powołane przez organizatorów, oceniało będzie walory 
literackie i językowe legendy oraz wiersza, pomysłowość, oryginalność i wyłoni 
zwycięzców. Decyzje Jury są ostateczne. 

- Organizatorzy przyznają nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce     
oraz wyróżnienia  dla autorów prac w każdej z 4 kategorii wiekowych.  

- O wynikach konkursu nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomione drogą email  
lub telefonicznie.  
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9. Nagrody: organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe za 1, 2 i 3 miejsce                    

w każdej kategorii konkursowej.  

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagrody za 1, 2 lub 3 miejsce 

w przypadku niezadawalającego poziomu prac konkursowych. Organizator może 

przyznać wyróżnienia i nagrodę specjalną. 

 

10. Fundator nagród: 

 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach  

 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach  

11. Zastrzeżenia organizatora: 

-  Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora 
regulaminu konkursu.  
 
- Prace niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą 
oceniane. 
 
- Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 
- Do każdej pracy należy umieści formularz zgłoszenia zgodnie z podanym                               
w załączniku  wzorem.  
 
- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 
zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych osobowych                         
na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (zgodnie z przepisami art.6 ust. 
1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

- Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystej akademii                 

z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2018 roku w auli Szkoły 

Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach o godz. 11.00.  
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Gminny Konkurs Literacki 

„Piękna nasza Polska cała…- 100 lat niepodległej”. 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
  

 
Imię, Nazwisko uczestnika konkursu…….................................................................. 
 
Wiek/kategoria ........................................................................................................ 
 
Nazwa szkoły ………… ........................................................................................ 
 
Opiekun ……………............................................................................................. 
 
Telefon kontaktowy ............................................................................................ 
 
E-mail ................................................................................................................ 
Tytuły wiersza  / pracy literackiej 
.......................................................................................................................... 
 

………………………………………………… 
                 podpis uczestnika /prawnego opiekuna  

 
Prace należy przesłać w formie papierowej do organizatora 

do dnia 10.06.2018r. na adres 

Szkoła podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach 

86-005 Białe Błota Ul. Zabytkowa 5 

z dopiskiem: Gminny Konkurs Literacki 

„Piękna nasza Polska cała…- 100 lat niepodległej”. 

 

e-mail: sp@przyleki.edu.pl KONTAKT: tel. (52) 381 01 84 
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