
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO NA 

WIERSZ O SZKOLE 

ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI 60-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  

W MIELCU 

 

I Cele konkursu 

1. Inspirowanie do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania 

wyobraźni oraz kreatywności. 

2.  Propagowanie piękna języka polskiego. 

3. Rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką. 

4.  Promowanie utalentowanych literacko uczniów i rodziców. 

II Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu. 

2. Adresatami konkursu są uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu 

oraz  

3. Termin składania prac: do 15 grudnia 2021 r. u p. Angeliki Rybak – Pietryki,  

p. Natalii Cichoń lub w świetlicy szkolnej. 

4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza, który nie 

może być plagiatem utworów zamieszczonych w Internecie. 

III Warunki udziału w konkursie 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie wiersza o tematyce szkolnej, 

związanego z jubileuszem 60 – lecia Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu. 

2. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani wysyłany na inny konkurs. 

3. Tekst wiersza powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego  

w formacie A4. 

4. Na odwrocie  pracy należy umieścić imię i nazwisko autora oraz klasę. 



5. Forma wiersza jest dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców. 

6. Treść wiersza powinna być zgodna z tematem konkursu. 

7. Organizator nie zwraca tekstu i zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na 

stronie internetowej szkoły oraz do wykorzystania podczas uroczystości z okazji 

jubileuszu 60-lecia szkoły. 

IV Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatora.  

1. Organizator przewiduje nagrody za pierwsze trzy miejsca.  

2. Komisja konkursowa wyłoni zwycięskie prace w trzech kategoriach:  

I kategoria: uczniowie klas I- III 

II kategoria: uczniowie klas IV – VIII  Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu 

III kategoria: rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu. 

3. Komisja konkursowa oceni: 

- poprawność językową, 

- oryginalność zaprezentowania tematu, 

- ogólny wyraz artystyczny.  

4. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia 

konkursu oraz wręczeniu nagród. 

V Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie danych osobowych uczestnika 

2. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 6 w Mielcu oraz na stronie internetowej naszej szkoły.  

3. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo 

do ich publikacji w materiałach związanych z jubileuszem oraz promocją szkoły  

z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 



Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia! 

 

 Organizatorzy: Angelika Rybak- Pietryka, Natalia Cichoń 

 


