
Termin składania prac: 

Prace konkursowe należy składać od 25 listopada 

do 6 grudnia 2019 r. w sekretariacie szkoły lub pocztą na adres:  

Zespół   Szkół   w   Wysokiej   Głogowskiej 

36-061 Wysoka Głogowska 299 

 

Rozstrzygniecie konkursu 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 16.12.2019 r.  

na  stronie  internetowej Organizatora. Oficjalne rozdanie nagród 

odbędzie się 09.01.2020 r. o godzinie 10
30

 w Zespole Szkół 

w Wysokiej Głogowskiej. 

 

Ocena prac: 

Oceny  prac  dokona  powołana  przez  Organizatora  Komisja  

Konkursowa,  która  przyzna  3  nagrody  główne  i 3 wyróżnienia 

w każdej kategorii wiekowej. Komisja zastrzega sobie prawo do 

innego podziału nagród.  

 

 

 

Bliższe informacje o konkursie można uzyskać pod 

nr tel. (017) 78-97-340 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy 

twórczych pomysłów i dobrej zabawy. 

 

Zespół Szkół 

w Wysokiej Głogowskiej 

 

36-061 Wysoka Głogowska 299 

tel: (17) 78 97 340,   fax: (17) 77 - 88 - 306 

e-mail szkoły: zs_wysokagl@glogow-mlp.pl 

www.zswg.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 

 

w Wojewódzkim Konkursie Literackim 

 

„ List do Świętego Mikołaja” 

 

Patronat: 

 

Burmistrz Głogowa Małopolskiego 

 

Pan Paweł Baj 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski 

Dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej 

Pani Jolanta Kwarta 

mailto:zs_wysokagl@glogow-mlp.pl
http://www.zswg.pl/


Cele konkursu: 

 Upowszechnianie gatunku literackiego jakim jest list. 

 Kultywowanie świątecznej tradycji pisania listów do Świętego 

Mikołaja. 

 Rozwijanie wyobraźni i umiejętności jasnego wyrażania 

marzeń i pragnień. 

Zasady uczestnictwa: 

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 

z województwa podkarpackiego. 

 Polega na napisaniu listu do Świętego Mikołaja na temat: 

„Podróż moich marzeń. Gdybyś, Święty Mikołaju, 

pomógł w realizacji mojego marzenia, to  

wyruszyłabym / wyruszyłbym w podróż … ”  

 Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

-klasy IV-VI, 

- klasy VII- VIII. 

 Forma prac konkursowych: list pisany odręcznie na papierze  

w dowolnym formacie.  

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.  

 Podczas oceny brane pod uwagę będą następujące kryteria: 

zgodność z tematem, atuty literackie, pomysłowość, 

poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, staranne 

i estetyczne pismo odręczne, samodzielność, ogólny wyraz 

artystyczny.  

 Dodatkowo ocenianym walorem pracy będzie jej oprawa 

plastyczna, jednak nie może dominować nad treścią listu. 

  List może być napisany wierszem.  

  Zgłoszona praca staje się własnością organizatorów. 

  Do pracy należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko, 

adres, telefon, nazwę szkoły i klasę, nazwisko opiekuna oraz 

zgodę na publikację wizerunku ( załącznik do regulaminu). 

 Maksymalna liczba prac dla każdej kategorii wiekowej z danej 

szkoły to 5 prac. 

 

Postanowienia końcowe: 

 Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją 

warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych 

(zamieszczenie listy laureatów, zdjęć na stronie internetowej ZS 

w Wysokiej Głogowskiej oraz w prasie lokalnej).  

 Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na 

ekspozycję pracy podczas uroczystego rozdania nagród oraz na 

opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej 

organizatora konkursu. 

 Regulamin Konkursu „List do Świętego Mikołaja” dostępny jest 

na stronie internetowej Organizatora www.zswg.pl 

 Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian 

w niniejszym Regulaminie. 

 

 

http://www.zswg.pl/

