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REGULAMIN   

II GMINNEGO  KONKURSU  POETYCKIEGO  

„NIESKOŃCZONOŚĆ” 

 
Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom 

Pan Adam Zielnik 

 

   Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Wolbromiu 

ul. Pod Lasem 1, 32 – 340 Wolbrom 

 

 

1. Warunki  uczestnictwa: 

• konkurs adresowany jest do uczniów szkół z Gminy Wolbrom, 

• prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:  

- dla uczniów klas IV-VI, 

- dla uczniów klas VII - VIII; 

• każdy  z  uczestników  może  zgłosić tylko jedną pracę; 

• w  konkursie  nie  mogą  brać  udziału  prace  zbiorowe; 

• wiersz musi stanowić samodzielną pracę ucznia i nie może naruszać praw 

autorskich osób trzecich; 

 

2. Cele  konkursu: 

• popularyzowanie poezji,  

• rozwijanie u uczniów umiejętności literackich,  

• wyczulenie na piękno języka polskiego i słowo poetyckie, 

• rozwijanie  wyobraźni  oraz  pobudzanie  aktywności  twórczej  uczniów; 

 

3. Temat konkursu: 

„NIESKOŃCZONOŚĆ” 

 

4. Zadanie  konkursowe: 

Konkurs polega na napisaniu wiersza (o dowolnej formie) zgodnego z tematem 

konkursu. 

 

5. Wymogi formalne prac: 

• Praca powinna być podpisana jedynie pseudonimem ucznia. 

• Oprócz wiersza wydrukowanego w trzech egzemplarzach, należy także dołączyć 

jego wersję elektroniczną w formacie doc., docx., na płycie CD/DVD (na jednej 

płycie można nagrać wszystkie prace uczniów z danej szkoły), nazwa pliku 

powinna zawierać nazwisko autora. 

 

http://www.zs.wolbrom.pl/
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• Wiersz powinien być napisany w języku polskim, samodzielnie przez uczestnika 

konkursu, wcześniej nie publikowany i nie zgłaszany do innych konkursów. 

• Prace nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności 

praw autorskich ani dóbr osobistych. 

• Do pracy należy załączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1). 
• Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 
6. Termin i warunki  dostarczenia  prac: 

• prace konkursowe należy wysłać lub dostarczyć do Zespołu Szkół 

w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32 – 340 Wolbrom, z dopiskiem na kopercie 

„Konkurs poetycki”, w  terminie do 15 listopada 2019 r.  

• materiały zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi; 

• prace  stają  się  własnością  organizatora,  który  zastrzega  sobie  prawo  ich  

wykorzystania; 

• rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród planowane jest na grudzień 2019 

roku; 

• w przypadku dużej ilości dostarczonych na konkurs prac, organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród na 

późniejszy. 

• o szczegółach związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wręczeniem nagród 

(np. dokładnej dacie i godzinie wręczenia nagród) szkoły zostaną powiadomione 

e-mailem lub telefonicznie; 

 

7. Ocena  prac  i  zasady  przyznawania  nagród: 

• o wyłonieniu  zwycięzców  konkursu  zdecyduje  niezależne Jury; 

• prace  oceniane  będą  zgodnie  z  następującymi  kryteriami: 

- poziom literacki pracy, 

- oryginalność, 

- umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną, 

- zgodność pracy z tematem; 

• laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe oraz drobne 

nagrody rzeczowe; 

• wszyscy  uczestnicy  otrzymają  pamiątkowe  dyplomy; 

• decyzje  Jury są  ostateczne  i  nie  przysługuje  od  nich  odwołanie; 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!  
 

         

 

 

 

 

 

 

http://www.zs.wolbrom.pl/
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

GMINNY  KONKURS  POETYCKI 

 „NIESKOŃCZONOŚĆ” 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 

Pseudonim: …………………………………………………………………………………….. 

Klasa: ………………… 

Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………………. 

Telefon szkoły: ……………………… e-mail szkoły: ………………………………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………………………………. 

 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  

danych  osobowych  mojego dziecka 

  

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

do celów związanych z jego udziałem w II Gminnym Konkursie Poetyckim 

„NIESKOŃCZONOŚĆ”. 
      …......................................................................... 

                                                                                 data i podpis rodzica  

 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.  

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

                                                                                 data i podpis rodzica  

 
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, 

zarejestrowany podczas realizacji konkursów, w Internecie, prasie, wystawach pokonkursowych.  

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

                                                                                 data i podpis rodzica  

 

 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, 

zarejestrowany podczas realizacji konkursów, na Facebooku szkoły.  

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

                                                                                 data i podpis rodzica  

 

 

 

………………………………….. 

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

http://www.zs.wolbrom.pl/

