
 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE POETYCKIM 

POD HASŁEM:  

„MOJA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” 

ORGANIZATORZY KONKURSU: MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. M. KONOPNICKIEJ W KNUROWIE 

                                                      „PRZEGLĄD LOKALNY” 

REGULAMIN KONKURSU 

1. ADRESACI KONKURSU:  

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta 

Knurowa. 

Nadesłane teksty wierszy będą oceniane w następujących kategoriach: 

 kat. I – uczniowie klas IV – VI; 

 kat. II – uczniowie klas VII i klas gimnazjalnych; 

 kat III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

2. CELE KONKURSU: 

- uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

- rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, 

- odkrywanie talentów literackich, 

- kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży. 

       3.  ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU:         

             Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie jednego tekstu poetyckiego o treści nawiązującej do hasła         

konkursu. Tekst wiersza musi być w pełni oryginalny i nigdzie nie publikowany. Liczba uczestników z danej szkoły 

dowolna. Forma wierszowania dowolna.  

            Praca powinna być dostarczona na formacie A4 i napisana komputerowo, z wypełnioną na odwrocie metryczką 

(ZAŁĄCZNIK 1.) 

            Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac w celach 

promocji konkursu na stronach internetowych Organizatora, miasta Knurów i w „Przeglądzie Lokalnym”. 

             Termin zgłaszania prac: prace należy dostarczyć do sekretariatu Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie 

do 17 września 2018 r.  

              Ogłoszenie wyników konkursu:  prace oceniać będzie powołana przez Organizatora komisja, której decyzja 

będzie nieodwołalna; ogłoszenie wyników nastąpi 28 września 2018 r.  Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, 

wyróżnienia, a najlepsze prace zostaną opublikowane na stronach internetowych i w „Przeglądzie Lokalnym”. 

Wręczenie nagród nastąpi podczas miejskich uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 



                

Wszelkich informacji udzielają: Wiesława Kowal i Iwona Maślanka pod numerem : (32) 235 27 45, (32) 235 27 65  

Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie, zostaną o tym fakcie  powiadomione 

telefonicznie przez Organizatora. 

Wszelkie sprawy, które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

ZAŁĄCZNIK 1. 

KONKURS POETYCKI MOJA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA 

 
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA TEKSTU 

 

 

 
WIEK I KLASA 
 

 

 
NAZWA I ADRES, NR TELEFONU SZKOŁY;  
ADRES E-MAIL SZKOŁY 
 

 

 
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY 
 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


