
Regulamin Powiatowego Konkursu z cyklu  

„Spotkanie z Janem od Biedronki” edycja XVI  

pt. „Życie i  twórczość ks. Jana Twardowskiego piórem 

i pędzlem uczniów malowane”. 

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego 

w Przyłękach i objęty patronatem Wójta Gminy Białe Błota oraz księdza proboszcza Parafii 

Najświętszej Maryi Panny w Przyłękach. 

Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu Spotkanie z Janem od Biedronki pod tytułem 

„Życie i  twórczość ks. Jana Twardowskiego piórem i pędzlem uczniów malowane”. 

Proponujemy przybliżenie uczniom twórczości i biografii ks. Jana Twardowskiego, która 

przyciąga rzesze czytelników swoją prostotą, pogodą, szczerością i humorem. Do wzięcia 

udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas 0-VIII szkoły podstawowej.  

§1 

Cele konkursu:  

 Prezentacja dziedzictwa intelektualnego i twórczości księdza Jana Twardowskiego; 

przybliżenie osoby, życia i dzieła księdza-poety;  

 Zainteresowanie dzieci i młodzieży osobą i twórczością księdza Jana Twardowskiego;  

 Pogłębienie wiedzy o poezji i prozie księdza Jana Twardowskiego;  

 Rozwijanie kreatywności i wyobraźni oraz talentów i umiejętności dzieci i młodzieży;  

 Propagowanie twórczości poety;  

 Promocja kultury słowa mówionego.  

§2 

Szczegółowy regulamin konkursu: 
KATEGORIA kl. 0-3 

 praca plastyczna w formie rysunku, plakatu lub kolażu wykonanego techniką dowolną, 

przedstawiającego wydarzenie z życia lub treść utworu Jana Twardowskiego, 

 

Warunki uczestnictwa: Prace wraz z wypisaną kartą zgłoszeniową oraz podpisanym przez 

opiekuna oświadczeniem (załącznik nr 1 regulaminu) należy przesłać w terminie do 24 maja 

2022 r. na adres: SP Przyłęki, Przyłęki, ul. Zabytkowa 5, 86-005 Białe Błota. 

 

KATEGORIA kl. 4-6 

 praca plastyczna: wykonanie techniką dowolną rysunku lub kolażu przedstawiającego 

wydarzenie z życia lub treść utworu Jana Twardowskiego, 

 pasek komiksowy (krótka forma komiksowa, składająca się najczęściej z 3-4 kadrów 

(obrazków komiksowych)) tematycznie powiązany z życiem i twórczością księdza-



poety, przedstawiający jeden fakt z życia poety lub treść jednego wiersza, zajmujący 

max. 1 stronę kartki formatu A4. 
 

Warunki uczestnictwa: Prace wraz z wypisaną kartą zgłoszeniową oraz podpisanym przez 

opiekuna oświadczeniem (załącznik nr 1 regulaminu) należy przesłać w terminie do 24 maja 

2022 r. na adres: SP Przyłęki, Przyłęki, ul. Zabytkowa 5, 86-005 Białe Błota. 

 

KATEGORIA kl. 7-8 

 praca plastyczna: wykonanie techniką dowolną rysunku lub kolażu przedstawiającego 

wydarzenie z życia lub treść utworu Jana Twardowskiego, 

 pasek komiksowy (krótka forma komiksowa, składająca się najczęściej z 3-4 kadrów 

(obrazków komiksowych)) tematycznie powiązany z życiem i twórczością księdza-

poety, przedstawiający jeden fakt z życia poety lub treść jednego wiersza, zajmujący 

max. 1 stronę kartki formatu A4. 
 

Warunki uczestnictwa: Prace wraz z wypisaną kartą zgłoszeniową oraz podpisanym przez 

opiekuna oświadczeniem (załącznik nr 1 regulaminu) należy dostarczyć w terminie do 24 maja 

2022 r. na adres: SP Przyłęki, Przyłęki, ul. Zabytkowa 5, 86-005 Białe Błota.  
 

§3 

Rozstrzygnięcie konkursu  
1. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej 

www.przyleki.edu.pl oraz zaprezentowane w formie wystawy, podczas uroczystości 

ogłoszenia wyników konkursu i wręczania nagród, w dniu 28 maja 2022 r. o godz. 15:00 

w SP w Przyłękach, podczas Festynu  Rodzinnego. 

2. Prace nie podlegają zwrotowi, a dostarczenie prac jest równoznaczne z przejściem 

majątkowym praw autorskich na rzecz organizatorów, bez prawa wynagradzania 

twórcy. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac 

i publikację ich na stronie internetowej szkoły. 
 

§4 

Postanowienia końcowe  
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.  

2. Decyzja jury jest ostateczna. 

3. Osoba do kontaktu: nauczycielka bibliotekarka Aleksandra Szydłowska-Rocławska, 

mail biblioteki: spp.biblioteka@gmail.com 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody 

na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz 

w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych 

z n.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. Zm. 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

POWIATOWY KONKURS  
Spotkanie z Janem od Biedronki pt. 

„Życie i  twórczość ks. Jana Twardowskiego piórem 
i pędzlem uczniów malowane” 

 

Imię, Nazwisko ucznia ……..................................................................... 

 

Wiek/kategoria .....................................................................................  

 

Nazwa szkoły …………............................................................................. 

 

Opiekun ……………..................................................................................  

 

Telefon kontaktowy ..............................................................................  

 

E-mail ....................................................................................................  

 

Tytuł pracy 

.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

 

 

 

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 

 

 

KARTĘ NALEŻY PRZESŁAĆ w wersji elektronicznej do 24 maja 2022 r. na adres email biblioteki: 

spp.biblioteka@gmail.com oraz dostarczyć wraz z pracą w wersji papierowej na adres: Szkoła 

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

mailto:spp.biblioteka@gmail.com

