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Regulamin 
IV  Powiatowego Konkursu 

 

z cyklu 
„ Spotkanie z Janem od biedronki” 

 
edycja XII 

„10 lat przyjaźni z ks. Janem Twardowskim” 
 

Cele konkursu : 
- upamiętnienie 10 rocznicy nadania imienia szkole, 
- popularyzowanie poezji i prozy ks. Jana Twardowskiego, 
- zainteresowanie uczestników konkursu życiem i twórczością księdza – poety, 
- rozwijanie wyobraźni twórczej , 
- zachęcanie uczniów do rozwijania zdolności literackich i plastycznych, 
- doskonalenie kultury żywego słowa. 
 
Organizator konkursu: 
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego  
Przyłęki,  ul. Zabytkowa 5, 86-005 Białe Błota 
www.przyleki.edu.pl 
e-mail: sp@przyleki.edu.pl 
fax: 52 381 01 84 
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Uczestnicy konkursu: 
 

Dzieci i młodzież szkół podstawowych w 3 kategoriach wiekowych: 
 kat. klas młodszych (nie dotyczy konkurs wiedzy o życiu i twórczości 

ks. J. Twardowskiego), 
 kat. klas IV - V, 
 kat. klas VI - VII. 

 
Kategorie konkursu: 
 

1. recytacja wybranego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego, 
2. życie i twórczość ks. Jana  Twardowskiego - konkurs wiedzy, 
3. utwór literacki - napisanie wiersza zainspirowanego twórczością księdza - 

poety (minimum  10 wersów), 
4. praca plastyczna - ilustracja do wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego 

na kartkę upamiętniającą 10 rocznicę nadania imienia szkole - format A4. 
 
Ocenie podlegać będą: 

 zgodność z tematem, 
 kreatywność, 
 oryginalność, 
 znajomość faktów z życia ks. Jana Twardowskiego i wiedza na temat jego 

twórczości, 
 opanowanie i interpretacja tekstu, dykcja i intonacja głosu, ogólne wrażenie 

artystyczne, w odniesieniu do kategorii recytacja, 
 umiejętność doboru tematu pracy – konkurs plastyczny, 
 jakość i estetyka wykonania pracy – konkurs plastyczny. 

 

Warunki uczestnictwa: 
 

kategoria recytacja 
 

Zgłosić można maksymalnie trzech uczestników w każdej kategorii wiekowej. 
Uczestnik przygotowuje jeden utwór poetycki lub fragment prozy (czas 
prezentacji utworu do 3 minut). Prosimy  o przygotowanie kartki z tekstem 
prezentowanego utworu dla jury. Przesłuchania uczestników odbędą się 5 czerwca 
2018 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w sali humanistycznej w budynku przy ulicy 
Zabytkowej 5. 
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kategoria wiedza 
 

Należy zgłosić maksymalnie trzech uczestników w kat. wiekowej IV- V i VI – VII. 
Sprawdzenie wiedzy nastąpi w formie losowania pytań i ustnych odpowiedzi 
w dniu 5 czerwca 2018 r. (wtorek) po przesłuchaniu uczestników konkursu 
recytatorskiego (ok. godz. 11.00) 
 
kategoria: utwór literacki 
  
Każdy uczestnik przesyła napisany przez siebie wiersz (minimum 10 wersów,  
w wersji papierowej).  Nie ma ograniczenia ilości  prac w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. 
 
 
kategoria  praca plastyczna 
 
Każda placówka może zgłosić maksymalnie 5 uczniów w każdej kategorii 
wiekowej. Uczestnik wykonuje ilustrację do wybranego wiersza ks. Jana 
Twardowskiego na kartkę pocztową upamiętniającą 10 rocznicę nadania imienia 
szkole organizującej konkurs. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika, 
techniki mieszane (płaskie, nie będą brane pod uwagę prace wykonane 
z materiałów sypkich, nietrwałych). Ze względu na skanowanie prac do formatu 
kartki pocztowej prosimy o format pracy A4. Do prac dołączmy kartę 
zgłoszeniową zawierającą informację do jakiego wiersza została wykonana 
ilustracja. 
 
 

Nagrody: 
 

Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a wyróżniający się uczniowie będą nagrodzeni 
w grupach wiekowych zgodnie z zapisem w dziale regulaminu „kategorie 
konkursowe”. 
Wręczenie nagród nastąpi w sobotę  9 czerwca 2018 r. w trakcie Festynu 
Rodzinnego na boisku Szkoły Podstawowej w Przyłękach ul. Zabytkowa. 
O godzinie rozdania nagród laureaci zostaną poinformowani w terminie 
późniejszym. 
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Zgłoszenia: 
 
Uczestników prosimy zgłaszać do dnia 28 maja 2018 r. poprzez: 
 

 przesłanie karty zgłoszeniowej – załącznik do regulaminu (kategorie: 
recytacja wiersza, konkurs wiedzy o życiu i twórczości 
ks. J. Twardowskiego) na adres mail: sp@przyleki.edu.pl, pocztą tradycyjną 
na adres:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego, Przyłęki, 
ul. Zabytkowa 5, 86-005 Białe Błota, z dopiskiem „10 lat przyjaźni 
z ks. Janem Twardowskim” lub osobiście do sekretariatu szkoły, 

 
 dostarczenie prac konkursowych wraz z kartą zgłoszeniową - załącznik 

do regulaminu (kategorie: utwór literacki, praca plastyczna) osobiście 
do sekretariatu szkoły lub pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa 
im. ks. Jana Twardowskiego, Przyłęki, ul. Zabytkowa 5, 86-005 Białe Błota,  
z dopiskiem  „10 lat przyjaźni z ks. Janem Twardowskim”. 

 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu 
i zgodą na przetwarzanie (na potrzeby konkursu) danych osobowych oraz ich 
publikację na stronie internetowej szkoły organizatora. Wszystkie prace (wiersze, 
prace plastyczne) nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. 
Decyzje jury w poszczególnych kategoriach konkursowych są decyzjami 
ostatecznymi. 
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatorów konkursu: 

 Małgorzata Komórek tel. 698 592 646 (konkurs wiedzy, literacki 
i recytatorski), 

 Iwona Osesek tel. 692 417 028 (konkurs wiedzy, literacki i recytatorski), 
 Łukasz Malinowski tel. 606 432 513 (konkurs plastyczny). 

 
 

Serdecznie zapraszamy 
Organizatorzy 

mailto:sp@przyleki.edu.pl
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Załącznik nr 1 do regulaminu 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

IV  Powiatowego Konkursu 
z cyklu „ Spotkanie z Janem od biedronki” 

edycja XII pt. „10 lat przyjaźni z ks. Janem Twardowskim” 
 
Imię i nazwisko ucznia ……………………………………….……………………………… 
 
Wiek/klasa: …………………………………………..…………………………………………… 
 
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………… 
 
Opiekun: ………………………………………………….. 
 
Telefon kontaktowy: ………………………………… 
 
E-mail: ……………………………………………………. 
 
Kategoria konkursowa: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Wyrażam zgodę na publikację pracy wraz zdanymi osobowymi mojego dziecka 
……………………………………………………………… na stronie internetowe Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 
późn. zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz.904 z późn. zm.). 
 

………………………………………………. 
podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 

 
 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach 
Przyłęki, ul. Zabytkowa 5, 86-005 Białe Błota 

przyleki@edu.pl 
e-mail: sp@przyleki.edu.pl 
tel./fax: (52) 381 01 84 
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