
 

 

 

 

 

 

zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych  

z terenu gminy Gnojnik do udziału  

w 

 

Gminnym Konkursie Poetyckim 

 

„Chrońmy żaby - nasze zielone przyjaciółki” 
 

 

 

 

 

 

 

Uszew, wrzesień - październik 2021 r. 



REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO  

„Chrońmy żaby - nasze zielone przyjaciółki” 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi w ramach udziału                          

w projekcie „Chrońmy żaby - nasze zielone przyjaciółki” organizuje konkurs poetycki                     

na wiersz dotyczący ochrony przyrody. 

 

I. Cele konkursu 

• zainteresowanie uczniów zagadnieniem ochrony środowiska; 

• pogłębienie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej; 

• zachęcanie do obserwacji przyrody i rozbudzanie szacunku do niej; 

• inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczej aktywności w zakresie tematyki 

przyrodniczej; 

• rozwijanie zainteresowań literackich wśród młodych uczestników. 

 

II. Przedmiot i tematyka konkursu 

Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza propagującego ochronę przyrody,                                  

w szczególności ochronę płazów bezogonowych występujących w Polsce, ukazującego jak 

ważna jest troska o środowisko naturalne.  

 

III. Adresaci konkursu 

Konkurs ma zasięg gminny. Kierowany jest do uczniów szkół podstawowych gminy Gnojnik. 

Jego przebieg odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

• uczniowie klas IV – VI 

• uczniowie klas VII – VIII 

 

IV. Zasady oceniania i nagrody 

Prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. Decyzje 

komisji są ostateczne. 

Kryteria oceny prac:  

✓ zgodność z tematem,  

✓ oryginalność, 

✓ bogactwo języka. 

 

Dla laureatów (I, II, III miejsce) przewidziano nagrody ufundowane przez Organizatora. 

Wszystkim uczestnikom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. 

 



V. Założenia konkursowe 

1. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe w każdej z dwóch 

kategorii wiekowych.  

2. Dany uczeń może być autorem tylko jednej pracy nadesłanej na konkurs. 

3. Format pracy: wydruk komputerowy – dokument programu Word – czcionka Times 

New Roman, rozmiar 12. 

4. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, 

klasę, nazwę i adres szkoły wraz z telefonem, a także imię i nazwisko opiekuna 

literackiego. 

5. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie 

wizerunku oraz pracy autora. (Załącznik 1)  

6. Przekazanie pracy konkursowej oznacza oświadczenie uczestnika, że nie narusza ona 

praw autorskich osób trzecich. Prace niezgodne z regulaminem (niesamodzielne, 

plagiaty, publikowane wcześniej, nagradzane w innych konkursach) podlegają 

dyskwalifikacji. 

7. Termin dostarczenia prac do sekretariatu Organizatora: 30.09.2021 r.  

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu października na stronie 

internetowej Organizatora.  

9. Wręczenie nagród i prezentacja wierszy przez laureatów konkursu odbędzie się  

19 października 2021 r. - podczas podsumowania projektu „Chrońmy żaby – nasze 

zielone przyjaciółki” 

10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień 

zawartych w regulaminie. 

 

Wszelkich informacji udziela Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły  

w Uszwi – Uszew 205, 32-865 Uszew, tel. 14 686 91 50. Nauczyciel odpowiedzialny  

– Anna Zych (annazych13@interia.pl) 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:teresa_czesak@op.pl


pieczęć szkoły 

                                                                                                                Załącznik nr 1 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie 

 

     Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………...……………………… 

w Gminnym Konkursie Poetyckim dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gnojnik 

w ramach projektu „Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki” organizowanym przez 

Publiczną Szkołę Podstawową im. Wł. Jagiełły w Uszwi. 

 

• Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych 

osobowych podanych w formularzach w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 

organizowanego wydarzenia (zgodnie z RODO). Opiekunom prawnym uczestników i osobom, 

których dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia oraz żądania zaprzestania ich 

przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w 

konkursie. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, wieku, klasy, 

miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości 

konkursu. 

• Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi – 

Uszew 205, 32-865 Uszew. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz 

jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym 

konkursem. 

• Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów 

multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w konkursie oraz wykonanych przez 

nich prac. 

 

 

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

          (miejscowość, data)                                                                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


