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„Świat w porach roku zaklęty” 

 



 
 

 

 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie im. Bohaterów 

Września 1939 

zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim pod hasłem: 

„Świat w porach roku zaklęty”  
 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 

w Krakowie im. Bohaterów Września 1939  

 

2. Cele konkursu:  

 

Rozbudzenie wrażliwości poetyckiej uczniów, rozwijanie zainteresowań literackich, 

wyobraźni, wrażliwości estetycznej wśród dzieci, doskonalenie umiejętności 

wyrażania siebie przez sztukę, promowanie twórczości dziecięcej. 

 

3. Założenia konkursu: 

Uczestnicy konkursu przygotowują wiersz o tematyce zgodnej z tytułem konkursu.  

Wiersz może być napisany odręcznie lub komputerowo. Format pracy max A3. Mile 

widziana ilustracja do wiersza, technika dowolna.  

 

4. Uczestnicy konkursu : 

Uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych dzielnicy XV.  

 

5. Kryteria oceny jury: 

- zgodność z tematyką konkursu 

- nadanie własnego twórczego tytułu; 

- stosowność stylu ze względu na formę wypowiedzi - wiersz, 

- dobór środków artystycznego wyrazu; 

- poprawność językowa, orograficzna i interpunkcyjna; 

- pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu; 

- estetyka wykonania; 

- kreatywność. 

 



6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. Prace zgłoszone na konkurs muszą 

być pracami własnymi, nigdzie niepublikowanymi i nieprzedstawionymi na innych konkursach. 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. Praca 

musi mieć charakter indywidualny, wyklucza się prace zbiorowe. 

7. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną wg załącznika nr 1. 

8. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka wg załącznika 

nr 2 – prace bez tych informacji nie będą oceniane. 

9. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace, które 

zostaną nagrodzone. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych 

(bez roszczeń autorów do praw autorskich) w celu promocji konkursu i szkoły. 

11. Prace nie będą zwracane autorom. 

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się 

do niniejszego regulaminu. 

13. Regulamin konkursu i załączniki można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły: 

www.sp144.pl. 

14. Termin składania prac: Prace należy dostarczyć do dnia 07.01.2022 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie im. Bohaterów 

Września 1939, os. Bohaterów Września 13, 31-620 Kraków z dopiskiem „Świat  

w porach roku zaklęty”. 

15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły. 

16. Sponsorem nagród jest Rada Dzielnicy XV. 

17. Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać poprzez adres e-mail: 

renatadziedzic9@wp.pl. 

  

 

Organizatorzy: 

Anna Oryszczak 

Renata Dziedzic  
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Załącznik 1 

Karta informacyjna 

 

Konkurs Poetycki „Świat w porach roku zaklęty ” 

 

Dane autora pracy 

Imię  

Nazwisko  

Wiek, klasa  
Dane szkoły 

Nazwa  
Tel. kontaktowy  

 

Załącznik 2 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka – uczestnika konkursu przez 

Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

z dn.29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.833 z późn. zm.) 

 

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

Podpis rodzica, opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


