
REGULAMIN RODZINNEGO  KONKURSU POETYCKIEGO 
„POLSKA W NASZYCH SERCACH” 

1. CELE KONKURSU: 

 kształtowanie wśród dzieci postaw patriotycznych, 
 zainteresowanie dzieci poezją, 
 utrwalanie poczucia dumy z bycia Polakiem, 
 odkrywanie młodych talentów, 
 rozwijanie układania rymowanek, 
 zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, 

społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i 
wartościami, 

 motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny poprzez aktywne 
włączenie się do konkursu. 

2. UCZESTNICY KONKURSU: 

Rodzice/opiekunowie, starsze rodzeństwo, dziadkowie dzieci z 
Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach wraz z oddziałami w 
Zielonce i Białych Błotach.  

3. FORMA WIERSZA: 

 dowolna, tematyka o charakterze patriotycznym, 
 treść – praca musi zawierać minimum o 8 wersów, 
 prace powinny być dostarczone w formie elektronicznej lub wydruku 

komputerowego, 
 prace powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko 

dziecka, wiek oraz dopisek z mamą, tatą, bratem, siostrą, dziadkiem, 
babcią.  

4. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH. 

Konkurs trwa do 11 listopada 2018 roku. Prace w formie wydruku 
należy składać do sekretariatu przedszkola lub w formie elektronicznej 
przesłać mailem na adres: monikawysocka@autograf.pl 

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. 

Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie 
możliwość opublikowania tekstu na przedszkolnej stronie internetowej, 
możliwości pokonkursowego wydania tomiku poezji dziecięcej o tematyce 
patriotycznej oraz do wykorzystania w czasie przedszkolnych uroczystości. 

 



 

5. NAGRODY 

Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora. Każdy   wykonawca  otrzyma  pamiątkowy dyplom z 
niespodzianką, natomiast laureatom trzech pierwszych miejsc przyznane 
zostaną bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodą główną jest mini 
wieża z niespodzianką. 

6. ZAKOŃCZENIE KONKURSU 

Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą mailową lub 
telefoniczną o terminie uroczystego wręczenia nagród w placówce 
Organizatora.  

Lista zwycięzców konkursu zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej przedszkola oraz wywieszona na gazetce dla rodziców. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków 
Regulaminu Konkursu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 
Niezbędne jest wypełnienie i podpisanie zgody na udział dziecka oraz 
współautora w konkursie. 

2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością 
organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. 
prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na 
nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji 
na wystawach. 

3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod 
uwagę. 

4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują 
organizatorzy. 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na tablicy dla rodziców, 
 w sekretariacie  i na stronie internetowej przedszkola. 

Koordynatorzy: 
Bielska Małgorzata, 
Marek Małgorzata, 

Wysocka Monika 
 


