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Regulamin IX edycji  Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego pt.  
„Pory roku słowem malowane”. 

 
1. Cele Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego:  

 inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, 

rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności;  - promowanie uczniów uzdolnionych i twórczych; 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień literackich;  

 stworzenie dzieciom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów;  

 wskazanie sposobu na alternatywne spędzenie czasu w otoczeniu natury;  

 promowanie walorów przyrodniczych Polski, zainteresowanie się przyrodą własnego regionu 

oraz kraju.  

2. Organizatorzy:  

Organizatorem IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 

w Nowym Sączu  (Szkoła Podstawowa nr 18 oraz Miejskie Przedszkole nr 12).  

3. Uczestnicy konkursu:  

Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Nowego Sącza.  

4. Zakres i tematyka.  

a. Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza ukazującego piękno zmieniającego się w ciągu roku 
krajobrazu w odsłonach i kolorycie czterech pór.  
 
Naszym celem jest skłonienie uczestników do przedstawienia najpiękniejszych krajobrazów, 
widoków, pejzaży, poszukiwania wyjątkowych miejsc oraz zachęcanie do odkrywania na nowo 
miejsc powszechnie znanych. Zadaniem uczestników będzie prezentacja i promowanie walorów 
przyrodniczych Polski, zainteresowanie się przyrodą własnego regionu oraz kraju, zwrócenie uwagi 
na piękno otaczającej nas natury oraz konieczność jej ochrony, pokazanie relacji między 
człowiekiem a naturą, jej kojącego i dobroczynnego wpływu. Cztery pory roku mogą metaforycznie 
nawiązywać do upływu czasu i etapów ludzkiego życia, szczególnie w kategorii klas VII-VIII.  
 
Zachęcamy, by uczniowie samodzielnie dostrzegli i namalowali słowem kolory, formy i zjawiska 
zmieniających się pór roku.  
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b. Przyjmowane będą indywidualne prace poetyckie uczniów, samodzielne, pełne osobistych 
spostrzeżeń, refleksji i przemyśleń.  

c. Wiersz musi być zgodny z tematyką konkursu, napisany z dbałością językową oraz poprawnością 
ortograficzną i interpunkcyjną.  

d. Praca poetycka powinna realizować zakres i tematykę zawarte w punkcie 4. niniejszego regulaminu.  

5. Struktura organizacyjna:  

a. Konkurs Poetycki na wiersz o porach roku odbywa się w dwóch etapach w następujących 
terminach:  
- Etap I (szkolny) - organizuje szkoła we własnym zakresie wg wewnętrznego regulaminu;  
- Etap II (miejski) - organizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Nowym Sączu (Szkoła 
Podstawowa nr 18), termin nadsyłania prac do 17.04.2023 r.  

b. Komisje konkursowe I etapu przesyłają do organizatora II etapu, tj. Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego 
nr 6 w Nowym Sączu (Szkoła Podstawowa nr 18) prace laureatów wyłonionych w I etapie konkursu 
wraz z metryczką i oświadczeniami w terminie do 17.04.2023 r. (maksymalnie dziesięć prac łącznie 
ze wszystkich kategorii).  

c. Prace konkursowe należy przesyłać na adres bibliotekarz18@gmail.com w wersji edytowalnej, 
wyłącznie w programie Microsoft Word oraz dostarczyć w formie wydruku (wraz z oświadczeniami 
i metryczkami - załączniki do regulaminu) do sekretariatu szkoły, ewentualnie przesłać na adres:  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Nowym Sączu ul. Broniewskiego 5  
33-300 Nowy Sącz  z dopiskiem „Pory roku słowem malowane”     

d. Oceny prac zgłoszonych do II etapu dokonuje komisja powołana przez organizatora. 

e.  Kategorie konkursu: klasy III-IV , klasy V-VI , klasy VII–VIII. 

6. Warunki uczestnictwa.  

a. Uczestnicy eliminacji miejskich wyrażają zgodę (załącznik do regulaminu) na przetwarzanie danych 
osobowych i publikację pracy bez honorarium za prawa autorskie w pokonkursowym tomiku poezji.  

b. Do eliminacji miejskich szkolna komisja zgłasza maksymalnie 10 prac łącznie ze wszystkich kategorii.  

c. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesyłanie prac na adres bibliotekarz18@gmail.com oraz złożenie 
w sekretariacie lub przesłanie pocztą wydruków wraz z metryczkami i oświadczeniami (załączniki do 
regulaminu).  

7. Ocena:  

a. Komisja II etapu, powołana przez organizatora, dokona oceny prac w kategoriach wiekowych.  

b. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

c. Prace nadesłane po terminie, niespełniające podanych wyżej warunków oraz nierealizujące tematu 
konkursu nie będą oceniane.  

8. Nagrody:  

a. Zwycięzcy konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami i pamiątkowymi dyplomami.  

b. Rozwiązanie konkursu odbędzie się na początku czerwca – o czym szkoły zostaną powiadomione.  
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c. Informacja o terminie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej  http://sp18ns.pl  przesłana pocztą mailową na adres szkół uczestniczących w 
konkursie.  

9. Informacje dodatkowe:  

a. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych, w tym 
prac nagrodzonych i wyróżnionych, do promocji idei konkursu, a także prawo do nieodpłatnego 
upublicznienia prac w pokonkursowym tomiku poezji.  

b. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.  

c. Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu.  

  

 

                                                                                                        Organizatorzy – nauczyciele ZSP nr 6 

 

Nowy Sącz, 1.03.2023 r.  
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu poetyckiego „Pory roku słowem malowane” 

  
  
  

Oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna)  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów   

Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego pn. „Pory roku słowem malowane”  

pracy oraz danych osobowych mojego dziecka  

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

do promocji idei konkursu,   

a także do nieodpłatnego upublicznienia w pokonkursowym tomiku poezji.  

  

                                                                                    ……………………………………………………….  
                                                                                                                                    czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)   

  

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu poetyckiego „Pory roku słowem malowane” 

  
Metryczka pracy konkursowej   

Tytuł pracy:  
  

  

Imię i nazwisko autora:  
  

  

Klasa:  
  

  

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna):     

Dane adresowe szkoły: (pełna 
nazwa szkoły, adres)  
  
  
  
  

  

Adres e-mail szkoły:  
  

  

Numer telefonu szkoły:  
  

  

  


