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         POD PATRONATEM: 

 Związku Literatów Polskich oddział w Szczecinie 

MIEJSCE KONKURSU: 

 Przedszkole Publiczne nr 65 

CELE KONKURSU: 

 Wzbogacanie wiedzy na temat miasta Szczecina 

 Pielęgnowanie przywiązania do tradycji i kultury regionu 

 Rozwijanie umiejętności literackich  

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie pracy literackiej,  

której treść będzie związana ze Szczecinem. 

 Forma pracy jest dowolna: wiersz, opowiadanie itp. 

 Autorzy zgłoszonych prac wyrażają zgodę na ich publikację i upowszechnienie danych osobowych ( imię nazwisko, 

wiek dziecka, nazwa placówki) 

KATEGORIE WIEKOWE: 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasa 1). 

 Małym  uczestnikom mogą pomagać osoby dorosłe (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, opiekunowie itp.) 

OCENA: 

 Prace będą oceniane przez komisję konkursową wyznaczoną przez organizatora. 

 Kryteria oceny: 

- zgodność z tematem 

- wartość literacka 

- dobór środków artystycznego wyrazu 

        MIEJSCE I TERMIN: 

 Prace należy składać w PP nr 65 w terminie do  27.02.2015r. do p. Moniki Koniecznej lub p. Marty Bajor. 

 Podsumowanie konkursu nastąpi w PP nr 65 w terminie wskazanym przez organizatora. 

       UWAGI KOŃCOWE: 

 Prace złożone w konkursie przechodzą na własność organizatora. 

 Prosimy o podpisanie prac ( imię, nazwisko, wiek, nazwa placówki, numer kontaktowy)  
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        NAGRODY: 

 Wybrane przez jury prace zostaną opublikowane na stronie internetowej PP nr 65 oraz w miesięczniku 

„Refleksje”. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz nagrodę. 

 Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) 

dane osobowe  wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych placówki. Zgłoszenie dzieci na konkurs, jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej, w publikacjach i folderach placówki oraz 

Koordynatora Programu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. 

 

 


