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I I WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY 

,,LIST W BUTELCE“ 

 

 

 

ORGANIZATOR: 

 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie,  

ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin, tel. 91 4629290, fax: 91 4645246, e-mail: rydla@cks.szczecin.pl 

(kontakt: m.piechowicz@cks.szczecin.pl) 
 

PATRONI KONKURSU: 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży - PCE w Szczecinie 

 Centrum Żeglarskie w Szczecinie 

 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego 

 

MIEJSCE KONKURSU: 

 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie  

 

CELE KONKURSU: 

 Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni. 

 Kultywowanie sztuki ręcznego pisania listów. 

 Rozwijanie umiejętności literackich. 

 Zachęcanie do pisania i prezentowanie własnej twórczości. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej województwa 

zachodniopomorskiego. 

 Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie lub osobiste dostarczenie prac pod wskazany adres, w 

wyznaczonym terminie. 

 

PRZEBIEG I WARUNKI KONKURSU: 

 Uczestnik konkursu pisze list na temat „Moja morska przygoda“. 

 Prace muszą być napisane odręcznie na papierze o dowolnym formacie.  

 Adresatami listu są uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczecinie. 

 W przypadku uczniów klasy 1 dopuszczalna jest forma plastyczna listu, np. rysunek, ale praca 

musi zawierać minimum 3 zdania – napisane samodzielnie i odręcznie.  

 List należy włożyć do ozdobionej butelki w sposób umożliwiający wyciągnięcie listu. 
 Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę na konkurs. 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz 

zgody rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych 

dziecka na cele konkursu (załącznik nr 2). 

 Każda szkoła przesyła na konkurs maksymalnie 6 prac, po 2 z każdej kategorii wiekowej.  
 Listy z dopiskiem ,,Konkurs - List w butelce“ należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul. Rydla 

49, 70-783 Szczecin w terminie do 16 marca 2018 r. Decyduje data stempla pocztowego. 
 Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i respektowaniem jego regulaminu. 

 

OCENIANIE: 

 W konkursie oceniane będą listy uczniów szkół podstawowych w kategoriach: 

 

I KATEGORIA - klasy I 
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II KATEGORIA - klasy II 

III KATEGORIA- klasy III 

 

 Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez organizatora.  

 Przy ocenie brane będą pod uwagę zarówno walory listu, jak i butelki (np.: samodzielność pracy, 

walory plastyczne, język, poprawność ortograficzna, kaligrafia, estetyka, oryginalność, zgodność 

z tematem). 

 

NAGRODY: 

 Jury wybierze 3 laureatów w każdej kategorii. 

 Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu 

w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dylomy dla ich opiekunów. Komisja 

konkursowa może zdecydować o innym podziale nagród. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 Wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły www.cks.szczecin.pl oraz 

www.palac.szczecin.pl w zakładce Pracownia Edukacji Morskiej.   
 Organizator konkursu skontaktuje się z opiekunami laureatów drogą mailową. 

 Wręczenie nagród odbędzie się w czasie uroczystości dnia 6 kwietnia 2018 roku w 

multimedialnej auli CKS przy ulicy Rydla 49 w Szczecinie (os. Słoneczne).  
 Gośćmi imprezy będą laureaci oraz przedstawiciele patronów konkursu i instytucji oświatowych. 

Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyć będzie program artystyczny oraz wystawa prac 

konkursowych. 
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Załącznik nr 1 

………………………………….. 
    /pieczątka szkoły zgłaszającej ucznia/ 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

II Wojewódzki Konkurs Literacko - Plastyczny  

„List w butelce” 

  

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej województwa zachodniopomorskiego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa szkoły 
 

Adres szkoły  
 

Telefon 
 

Imię i nazwisko 

opiekuna 

 Telefon 

kontaktowy, 

adres e-mail 

 

 

Imię i nazwisko 

ucznia 

 

Klasa 
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Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w II Wojewódzkim Konkursie 

Literacko – Plastycznym „List w butelce” organizowanym przez Centrum Kształcenia Sportowego, ul. 

Rydla 49 w Szczecinie oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

 

………………………………………………………………………..  

do celów związanych z udziałem w konkursie. 

 

 

……………………………… 
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 


