
XI KONKURS POEZJI MARYNISTYCZNEJ 
    ORAZ KONKURS FOTOGRAFICZNY 

               MORSKIE IMPRESJE 
                            DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

MIASTA SZCZECIN 
 

            KOMITET ORGANIZACYJNY 
                                                     Szkoła Podstawowa Nr 68 w Szczecinie 
 

UCZESTNICY KONKURSU 
Autorzy tekstów poetyckich i autorzy fotografii będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 

1. 7 – 9 lat ( kl. I – III ) 
2. 10 – 12 lat ( kl. IV – VI ) 

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 
20 KWIETNIA 2012 ROKU 

 
Wiersze, wraz z kartą zgłoszeniową oraz fotografie należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 68  
lub przesłać na je adres: 
Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Zakole 1 A, 71-454 Szczecin, tel. (091) 45-36-448. 
                                                e-mail: sp68@um.szczecin.pl 
 
 

FINAŁ 
O przyznaniu wyróżnień i pierwszego miejsca zawiadomimy telefonicznie. 
Wszyscy uczestnicy , zostaną  zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbędzie się na statku 
ŁADOGA ul. Jana z Kolna w Szczecinie dnia 17 maja o godzinie 10.00. 
 
 

ZASADY REGULAMINOWE 
1. Wiersze należy nadesłać wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową. 
2. Z jednej szkoły można nadesłać maksymalnie 6 wierszy (z każdej kategorii po 3 wiersze). 
3. Teksty oceniać będzie jury wg kryteriów: tematyka, szczerość i oryginalność wypowiedzi, forma,  

środki artystycznego wyrazu. 
4. Każdy z uczestników może nadesłać nie więcej niż 3 fotografie o wymiarach A4. Fotografie mają być  

na odwrocie podpisane: imię i nazwisko, wiek, szkoła, opiekun. 
5. Jury za najciekawsze teksty i fotografie z każdej kategorii, przyzna pierwsze miejsce i trzy wyróżnienia. 
6. Jury ma prawo do: 

 rezygnacji z przyznania pierwszego miejsca 

 przyznania dwóch równorzędnych miejsc 

 ograniczenia lub zwiększenia ilości wyróżnień 
7. Zwycięzcy konkursu i ich opiekunowie zostaną zaproszeni  na prezentację finałową. 

                                                                               
                                                               
                                                                                                                                                    POWODZENIA 

                                                                      ORGANIZATORZY: 
MARZENNA OSTROWSKA 

JOLANTA PIŃKOWSKA 



( pieczęć szkoły ) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

KONKURS POEZJI MARYNISTYCZNEJ  2012 

Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Zakole 1 A, 71-454 Szczecin, tel. (091) 45-36-448. 
                                                e-mail: sp68@um.szczecin.pl 

 

1. Imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła 
.........................................................................................................................................................

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

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

2. Adres korespondencyjny ucznia ( telefon ) 
.........................................................................................................................................................

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

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

3. Opiekun – imię i nazwisko, telefon lub adres 
.........................................................................................................................................................

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

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

4. Tytuł utworu 
.........................................................................................................................................................

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

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

5. Krótka notatka o autorze 
.........................................................................................................................................................

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

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

6. Zaznajomiłem/ łam się z regulaminem i stwierdzam to własnoręcznym podpisem 
 

 

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

podpis autora                   podpis opiekuna 


