
REGULAMIN KONKURSU „DARY PANI JESIENI W LITERATURZE 
DZIECIĘCEJ” POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA 

PRZEWORSKA 

  

I. Organizator: 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przeworsku i Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo - 
Parkowy 

II. Cele konkursu: 
- rozwój umiejętności plastycznych uczniów 
- zainteresowanie literaturą dziecięcą i przełożenie treści na rozwój ekspresji twórczej 
- kreatywne poszukiwanie ciekawych materiałów i pomysłów w wykonywaniu prac 
plastycznych 
- możliwość wymiany doświadczeń nauczycieli ze świetlic szkolnych Szkół 
Podstawowych  w Przeworsku 

III. Adresaci konkursu: 
Uczniowie klas 0–III przeworskich szkół podstawowych uczęszczających do świetlic 
szkolnych 

IV. Założenie organizacyjne konkursu: 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w  Galerii „Magnez” przy Muzeum 
w Przeworsk w dwóch kategoriach wiekowych klas 0–I oraz klas II–III. 
2. Prace konkursowe mogą być wykonane w formie płaskiej lub przestrzennej na 
podstawie dowolnego wiersza lub opowiadania  o tematyce jesiennej, 
z  wykorzystaniem różnorodnych technik i dostępnych materiałów (np. liści, 
orzechów, zbóż, jarzębiny, kukurydzy itd.). 
3. Przyjmowane będą prace tylko indywidualne. 
4. Prace powinny zostać złożone z następującymi danymi: imię i nazwisko autora 
pracy, klasa, szkoła oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna świetlicy, tytułu 
i autora wiersza lub opowiadania na podstawie którego została wykonana praca. 
5. Prace konkursowe zostaną ocenione przez powołaną komisję konkursową. 
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do publicznej 
prezentacji na wystawie. Prace konkursowe należy składać do 12.11.2019 roku 
(wtorek) w Muzeum w Przeworsku. 
7. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy: opiekun świetlicy Barbara Lis 
tel. 790-292-152 oraz pracownik Muzeum Jolanta Sagan-Thomas tel.(16) 628 - 44 -04 
wew.29. 

V. Ocena prac konkursowych: 
Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria: 
- oryginalność pracy, 
- jakość i staranność wykonania pracy, 



- samodzielność wykonania pracy 
- przełożenie treści wiersza lub opowiadania na pracę plastyczną 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu: 
1. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Galerii Magnez przy 
Muzeum w Przeworsku dniu 16.11.2019 roku.  
2. Nagrody otrzymają zdobywcy I, II i III miejsca w kategorii klas 0-I i I,II, III 
w kategorii klas II-III. Przewidziane są również: Specjalna Nagroda Dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku, Specjalna Nagroda Dyrektora Muzeum 
w Przeworsku. Przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień. Laureatom 
konkursu zostaną wręczone nagrody w dniu 16.11.2019 roku o godzinie 11.00. 
Organizator konkursu zastrzega sobie zmianę terminu przyznania nagród przy 
wcześniejszym poinformowaniu laureatów. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU DARY PANI 
JESIENI W LITERATURZE DZIECIĘCEJ 

 

1.Dane personalne:…………………………………………………………. 

2.Imię i Nazwisko autora:………………………………………………….. 

3.Klasa autora:.………..…………………………………………………… 

4.Nazwa i adres szkoły……………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

5.Imię i nazwisko nauczyciela:…………….................................................. 

6.Tytuł i autor wiersza/ opowiadania …………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na: 

-udział mojej córki/ syna w konkursie „Dary Pani Jesieni w literaturze 

dziecięcej”; 

- przetwarzanie danych osobowych córki/ syna w celu przeprowadzenia 

konkursu oraz promocji przez organizatorów; 

- dysponowanie zarejestrowanym wizerunkiem mojego dziecka, biorącego 

udział w konkursie „Dary Pani Jesieni w literaturze dziecięcej”; 

- wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zarejestrowanego materiału za 

pośrednictwem dowolnych mediów. 

 

                            ………………………………………………… 
                                                                                           (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 


