
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Literackiego 
 

 „O przyjaźni” 
 

pod patronatem 

 

Związku Literatów Polskich Oddział w Lublinie 

          Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie 

 

„Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszy”.  

Jan Paweł II 
 

 

  Społeczność Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie 

zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie literackim. 

 

Cele konkursu: 

 Zainspirowanie uczniów do refleksji na temat przyjaźni. 

 Propagowanie właściwych wzorców zachowań. 

 Zwrócenie uwagi na potrzebę tolerancji i poszanowania godności innych osób. 

 Zachęcenie uczniów szkół podstawowych do doskonalenia umiejętności 

tworzenia własnych tekstów na tematy z życia codziennego.  

 

Adresaci:  

 uczniowie klas: IV, V, VI lubelskich szkół podstawowych 

Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać pracę na jeden z trzech podanych niżej 

tematów: 

 Opowiadanie, kończące się słowami: Wówczas zrozumiałem, że „prawdziwych 

przyjaciół poznajemy w biedzie”. 

 Wystąpienie na temat: „Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela”. 

 Opowiadanie na temat: „Mikołajek w mojej szkole”. 

 

 



Uwaga: 

 Prace literackie powinny być wykonane indywidualnie. 

 Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

niepublikowanymi i nienagradzanymi w konkursach artystycznych. 

 Do pracy należy dołączyć metryczkę opatrzoną pieczęcią szkoły z 

następującymi informacjami: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwę szkoły i 

klasę, telefon, imię i nazwisko nauczyciela, adres mejlowy. 

 Pracę konkursową należy przesłać w 2 egzemplarzach maszynopisu. Tekst 

należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów 

i wydrukować jednostronnie. 

 Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców 

na przetwarzanie danych osobowych dziecka.  (w załączniku do Regulaminu) 

 

Jury: 

 Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora. 

 

Kryteria oceny prac: 

 zgodność tekstu z tematem konkursu, 

 oryginalność ujęcia tematu, 

 poprawność stylistyczna i językowa, 

 

Termin składania prac: 

 

 Prace należy składać do 8 lutego 2019 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie 

20 – 124 Lublin 

ul. Szkolna 6 

 

 Nagrody: 

Dla zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody i dyplomy. 

 

Postanowienia końcowe: 

 Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

 Prace nie będą zwracane. 

 

 



 

Metryczka 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy 

na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz upowszechnianie 

wizerunku  mojego dziecka – ...................................................................................... -    w związku 

z jego udziałem w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „O przyjaźni” organizowanym przez 

Szkołę Podstawową nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadoma/my dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em poinformowana/y o prawie 

dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. 

o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

Podpis Rodzica/Opiekuna 

 

 

Konkurs literacki  „O przyjaźni” 

metryczka 

TYTUŁ PRACY 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 

 

NAZWA SZKOŁY I KLASA 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA-OPIEKUNA 
 

- telefon kontaktowy 

 

- adres email 

 

 


