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1. Organizatorzy konkursu:  

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Lublinie  

 

 



 

2. Temat konkursu:  

,,Moja przygoda w szkolnej bibliotece z Konstytucją 3 Maja”. 

3. Cele konkursu: 

• zapoznanie uczestników z okolicznościami uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

• zapoznanie uczniów z ideą świętowania 230– rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja; 

• rozwijanie zainteresowań literackich oraz historycznych inspirowanych 

wydarzeniami roku 1791; 

• poszerzanie wiedzy na temat biblioteki jako instytucji; 

• rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości; 

• promowanie młodych talentów; 

• kształtowanie przynależności do małej i wielkiej ojczyzny, budowanie więzi 

lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa. 

 Adresat konkursu: 

- kategoria literacka – uczniowie szkół podstawowych (klas III-VIII) Rzeczpospolitej 

Polskiej  

- kategoria plastyczna – uczniowie szkół podstawowych (0-VIII) oraz oddziałów 

zerowych przedszkoli Rzeczpospolitej Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kategorie konkursowe: 

 LITERACKA PLASTYCZA 
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a. forma: dowolna (np. opowiadanie, 

wiersz, esej) 

b. treść: odwołanie do biblioteki 

szkolnej w kontekście uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja historia prawdziwa, 

fikcyjna lub z elementami 

fantastycznymi 

c. wydruk: max. 5 stron A4, wielkość 

czcionki 12,5 (dostarczony osobiście 

lub drogą pocztową)   ADRES E-MAIL: 

TOMSZAJ96@EDU.LUBLIN.EU 

a. forma: technika dowolna (np. rysunek, 

grafika, malarstwo itp.), format dowolny 

b. treść: odwołanie do wydarzeń 

inspirowanych rocznicą uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja i biblioteką szkolną, 

historia prawdziwa, fikcyjna, 

fantastyczna.        

Prace dostarczamy na adres szkoły: 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka 

Sienkiewicza w Lublin, ul. Kalinowszczyzna 

70, 20-201 Lublin 

6. Terminy: 

• Dostarczanie podpisanych prac z załączonymi wypełnionymi formularzami 

zgłoszeniowymi do 31 kwietnia 2021 osobiście lub pocztą na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 10  im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie ul. Kalinowszczyzna         

70,  20-201 Lublin z dopiskiem VII Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny Poświęcony  

Bibliotekom Szkolnym ,,Moja przygoda w szkolnej bibliotece z Konstytucją 3 Maja”. 

• Rozstrzygnięcie odbędzie się w połowie maja, dokładne informacje ukażą się 

na stronie internetowej szkoły, opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni 

drogą telefoniczna lub mailową.    

7. Pozostałe informacje: 

• W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie, nigdzie 

dotąd niepublikowane, prace nie zawierające wyłącznie streszczenia utworu 

literackiego. 

• Ilość nadesłanych prac jest ograniczona, każda szkoła może dostarczyć 

maksymalnie 2 prace literackie i 2 plastyczne (w każdej kategorii wiekowej), 

jeden uczeń może być autorem jednej pracy z każdej kategorii.  

• Formularz zgłoszeniowy: każdy uczestnik konkursu ma obowiązek załączyć     

do pracy formularz zgłoszeniowy, zawierający dane uczestnika konkursu: imię  

i nazwisko autora, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, 

którego praca została wykonana. 

• Nadesłanie pracy oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

• Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Szkoła Podstawowa  

nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 70, 20-201 Lublin, 

Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia         

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922), 



w celach wskazanych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne      

do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody. Uczestnikom przysługuje 

prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia danych.  

• Z chwilą złożenia prac Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie zostaje właścicielem 

oryginałów otrzymanych egzemplarzy (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. z 2006  Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Prace 

zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom. 

• Nadesłane prace oceni jury konkursu powołane przez Organizatorów. 

• Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga jury konkursowe. 

• Kategorie oceny prac: 

LITERACKA PLASTYCZNA 

a) identyfikacja z tematem, 

b) treść i oryginalność, 

c) walory artystyczne, 

d) wartości językowe. 

a)identyfikacja                    

z tematem, 

b) siła wyrazu, 

c) wartość estetyczna, 

d) inwencja twórcza. 

 

• Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymują nagrody rzeczowe. 

• Koordynatorzy konkursu: Grażyna Dudzic-Gromnicka,  Tomasz Szajewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularz Zgłoszeniowy 

Kategoria literacka 

Imię i nazwisko ucznia  Nazwa szkoły i klasy Imię i nazwisko opiekuna Dane kontaktowe opiekuna 

tel./mail 

1.    

2.    

 

Kategoria plastyczna   

Imię i nazwisko ucznia  Nazwa szkoły i klasy Imię i nazwisko opiekuna Dane kontaktowe opiekuna 

tel./mail 

1.    

2.    

Załącznik nr 2 

VII Ogólnopolski  Konkurs Literacko –Plastyczny Poświęcony Bibliotekom Szkolnym  

,,Moja przygoda w szkolnej bibliotece z Konstytucją 3 Maja”  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Henryka 

Sienkiewicza w Lublinie, podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko), wizerunku i osiągnięć mojego 

dziecka na stronie internetowej szkoły  oraz na opublikowanie na niej wyników VII  KONKURSU LITERACKO-

PLASTYCZNEGO POŚWIĘCONEGO BIBLIOTEKOM SZKOLNYM SKIEROWANEGO DO UCZNIÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH ,,MOJA PRZYGODA W SZKOLNEJ BIBLIOTECE Z KONSTYTUCJĄ 3 MAJA” do wewnętrznego 

użytku szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  

Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami). 

 

Imię i nazwisko ucznia:.....................                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego).……………………………  


