
 
 

Regulamin gminnego konkursu 
"Ojczyźnie - Mali Poeci" 

 
ORGANIZATOR:  

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych  

ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse, tel. (29) 77 25 001,  

e-mail: szkolapodstawowalyse@gmail.com  

 

CELE KONKURSU:  

- włączenie się szkół w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 

- kształtowanie systemu wartości młodego człowieka, 

- pobudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego, 

- rozwijanie uzdolnień literackich, 

- promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

  

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:  

• Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Łyse, oparty  

na współzawodnictwie indywidualnym.  

• Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza, którego tematem będzie Ojczyzna,  

jej historia, symbole narodowe.  

• Jeden uczeń może wystawić do konkursu jeden utwór, napisany samodzielnie 

i niepublikowany (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

lub prawach pokrewnych Dz. U. Nr 24, poz. 83, art. 115). 

• Zgłoszenie wiersza do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca 

własna, niepublikowana wcześniej i nienagradzana w innych konkursach.  

• Praca napisana w formie wiersza powinna być zapisana w formacie A4 i zawierać  

5-10 strof (każda strofa powinna składać się przynajmniej z 4 wersów).  

• Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5. 

• Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 25 kwietnia 2018 roku,  

na adres: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych, ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse,  

z dopiskiem: Konkurs "Ojczyźnie - Mali Poeci". 



• Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 

nadesłanej pracy. 

• Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data stempla pocztowego. 

• Do pracy należy obowiązkowo dołączyć kartę zgłoszenia, która musi zawierać imię 

i nazwisko ucznia, dokładny adres szkoły (telefon, e-mail) oraz imię i nazwisko opiekuna. 

• Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. 

• Powołane przez Organizatora jury dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni laureatów. 

• Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. 

• Decyzja jury jest ostateczna, 

• Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie Organizatora www.splyse.pl 

oraz na stronie Gminy Łyse www.gminalyse.pl.  

• Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas uroczystej akademii z okazji 

Święta Konstytucji. O dokładnym terminie osoby zainteresowane zostaną powiadomione 

telefonicznie. 

• Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji 

listy laureatów konkursu.  

 

 

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są:  

Beata Nicewicz  

Monika Zakrzewska  

Urszula Gawrych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.splyse.pl/
http://www.gminalyse.pl/


 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU  

" Ojczyźnie - Mali Poeci" 
 

1. Imię i nazwisko ucznia: 

 

 

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

2. Klasa 

 

 

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

3. Nazwa szkoły 

 

 

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

4. Adres szkoły 

 

 

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

5. Nauczyciel 

 

 

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

6. Kontakt telefoniczny 

 

 

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

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia przez organizatora konkursu w celach wynikających  

z regulaminu tego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., poz. 883  

z późniejszymi zmianami).Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w relacjach z przebiegu konkursu w mediach 

 oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 

 

 

 

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

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 


