
 

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU 

POETYCKIEGO 

 „Matematyka nie zna granic – moje wspomnienia o Janie Pawle II” 

I PLASTYCZNEGO  

„Święty Jan Paweł II oczami dziecka” 

 

1. ORGANIZATORZY KONKURSU: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Głowaczowej i Gminne Centrum Kultury i Promocji  

w Czarnej. 

2. CELE KONKURSU: 

 przypomnienie i przybliżenie postaci Jana Pawła II – 

człowieka, papieża, świętego, 

 kultywowanie pamięci o Ojcu Świętym, jako Wielkim 

Polaku, 

 pogłębianie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na 

podstawie nauk Jana Pawła II, 

 podtrzymywanie więzi międzypokoleniowej, 

 promowanie i rozwijanie postaw kreatywnej twórczości. 

3. TEMATYKA KONKURSU: 

 temat konkursu związany jest z życiem i działalnością Jana 

Pawła II (przeżyciami w młodości, rozległymi 

zainteresowaniami – sztuką, sportem, aktywnym 

wypoczynkiem, pomocą potrzebującym, pielgrzymkami, 

licznymi spotkaniami z młodzieżą i dziećmi). 

4. ADRESACI KONKURSU: 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych, nauczycieli i mieszkańców powiatu 

dębickiego oraz wszystkich szkół należących do Rodziny Szkół 

im. Jana Pawła II diecezji tarnowskiej i woj. podkarpackiego. 

 grupa I: uczniowie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,  

 grupa II: uczniowie klas I-III szkoły podstawowe, 

 grupa III: uczniowie klas IV-VII, 

 grupa IV: uczniowie oddziałów gimnazjalnych, 

 grupa V: uczestnicy powyżej 16 roku życia, 

 grupa VI: nauczyciele 

5. PRZEDMIOT KONKURSU. 

Konkurs składa się w dwóch części: poetyckiej i plastycznej. 

Pierwsza część - poetycka skierowana jest do grup wiekowych od 

III do VI, natomiast druga część - plastyczna dla grupy I i II. 

a) Część I - Konkurs poetycki: 

 sformułowanie zadania matematycznego w formie wiersza 

nawiązującego tematycznie do postaci Świętego Jana Pawła 

II - należy ułożyć zadanie matematyczne w formie wiersza, 

którego treść będzie nawiązywać do życia i pontyfikatu 

Świętego Jana Pawła II. Ocenie podlega tekst zadania. 

Prosimy również o podanie rozwiązania oraz tytułu wiersza. 

 konkurs ma charakter indywidualny, 

 każda osoba biorąca udział w konkursie może przesłać tylko 

jedną pracę własnego autorstwa, 

 jeżeli nadesłane prace nie będą utworami autorskimi - zostaną 

wykluczone z konkursu, 

 format A4, 

 przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne  

z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz 

organizatorów konkursu. Nadesłane prace nie podlegają 

zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając 

do ich dyspozycji z prawem bezpłatnego rozpowszechniania, 

 prace konkursowe należy napisać czcionką Times New 

Roman, rozmiar 12, przesłać w dwóch wersjach: papierowej i 

elektronicznej. 

b) Część II – Konkurs plastyczny: 

 każda szkoła/placówka może przesłać na konkurs 

maksymalnie 5 prac w grupie wiekowej I i II, 

 prace plastyczne powinny być wykonane na papierze lub 

kartonie formatu A5, 

 technika wykonania dowolna, 

 nie należy ich składać i rolować, 



 

 

 nie będą oceniane portrety, 

6. OPIS PRAC. 

Prace należy opisać na odwrocie w następujący sposób: 

 imię i nazwisko,  

 wiek autora,  

 klasa, 

 pełny adres szkoły, 

 numer telefonu,  

 adres e-mail, 

 imię i nazwisko opiekuna. 

7. ZASADY UDZIAŁU: 

 przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

warunków niniejszego Regulaminu oraz z przekazaniem 

własności dzieł i praw autorskich (o których mowa  

w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych 

– Dz.U. z 1994r., Nr24, poz.83) na rzecz Organizatorów, jak 

również wyrażeniem zgody na publikację zwycięskich prac, 

 do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, 

 zgłoszenie udziału w konkursie wraz z podpisanym 

oświadczeniem i opisanymi pracami konkursowymi należy 

przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia  

 27 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na 

adres: 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Głowaczowej 

Głowaczowa 51 c 

39-217 Grabiny 

z dopiskiem: „Konkurs” 

konkurs_wiersz@op.pl 

 

 laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu  

telefonicznie lub mailowo, 

 prace niezgodne z wymogami regulaminu (niesamodzielne, 

plagiaty, publikowane wcześniej, uczestniczące w innych 

konkursach lub zniszczone w transporcie)  będą 

zdyskwalifikowane, 

 prace do których nie zostanie dołączone zgłoszenie 

uczestnictwa wraz z podpisanym oświadczeniem zostaną 

odrzucone, 

 prace przechodzą na własność organizatorów konkursu  

i nie będą zwracane autorom, 

 decyzje Jury konkursu są ostateczne, 

 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 22  maja 2018 r.
   

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Głowaczowej. 

8. KRYTERIA OCENY PRAC. 

Członkowie Jury konkursowego, oceniając nadesłane prace będą 

brać pod uwagę:  

 zgodność treści wiersza z tematyką konkursową, 

 poprawność językową i matematyczną, 

 oryginalność zaprezentowania tematu, 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 pomysłowość, 

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

9. NAGRODY. 

 najlepsze trzy prace w każdej grupie wiekowej zostaną 

nagrodzone, wszyscy nagrodzeni uczestnicy konkursu 

otrzymają dyplomy. 

 uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo 

o terminie wręczenia nagród, 

 najlepsze prace zostaną zaprezentowane publicznie, 

 nazwiska wszystkich nagrodzonych zostaną opublikowanie na 

stronie internetowej szkoły  (glowaczowasp.educzarna.pl). 

 

 

ZAPRASZAMY! 

mailto:konkurs_wiersz@op.pl

