
Konkurs literacki dla dzieci młodzieży  

pt: „Rodzinne wierszyki” 
 

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?  

Wystarczy, aby uczniowie podczas wiosennego popołudnia zabawiły się w 

poetów i z głębi serca wylewając swoje uczucia do bliskich im osób przelały 

na papier kilku wersetowy wierszyk. Następnie pięknie napisany ręcznie 

lub na komputerze wiersz należy dostarczyć do Nauczycieli ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ. (osobiście lub drogą elektroniczną : zsu-lukawska@wp.pl) 

Zasady konkursu: 

- termin zgłaszania wierszyków konkursowych od 17.05.21r.- do  31.05.2021 r.  

- temat prac: Rodzinne wierszyki 

- ilość wersów dowolna 

Najwspanialsze utwory  zostaną wyróżnione i nagrodzone.  

BARDZO PROSIMY O ZACHĘCENIE I WSPARCIE MŁODYCH POETÓW. 

 

Nauczyciele świetlicy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RREEGGUULLAAMMIINN  I KONKURSU LITERACKIEGO 

ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W UWIELINACH 

““RROODDZZIINNNNEE  WWIIEERRSSZZYYKKII””  
 

1. Organizatorem konkursu literackiego „Rodzinne wierszyki”  
J                           jest Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Uwielinach. 

 
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych 

                            niniejszym   regulaminem i zgodnie z powszechnie  
                            obowiązującymi  zasadami. 

 
3. Celem przyświecającym konkursowi jest: 

 
  - upowszechnianie i popularyzacja poezji, 
  - propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy, 

                             - rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i wyrażania                                      

                                własnych uczuć przez krótka formę pisaną. 

 

4. W konkursie może brać udział każdy uczeń,  
                            konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:   

                            dla uczniów 1-3 oraz 4-7 

 
5. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków.  
6. Każdy uczestnik może dostarczyć jeden wiersz napisany ręcznie (pismo 

czytelne lub wydrukowane). 
7. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, klasę, tytuł pracy 

(drukowanymi literami).  
 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nie 
spełniających powyższych wymogów.  

 

9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie,  
 

10. Termin oddawania prac mija  31 maja 2021 roku 
11. Wierszyki oddane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

 

12. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury). 
 



13. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.  
14. Wyniki konkursu zostaną podane na stronach szkolnego portalu 

internetowego (Facebook, strony WWW.) 
 

15. Prace wyróżnionych uczniów zostaną umieszczone w galerii szkoły    
Zwycięscy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

16. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania prac  na stronie szkolnego 
portalu internetowego. (bez podania imienia i nazwiska autora-rodo). 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                

 


