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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: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa 

podkarpackiego. 

2. Polega na napisaniu listu do Świętego Mikołaja. 

   - Klasy IV- VI- „Gwiazdka w cieniu pandemii. ” O co poproszę Św. Mikołaja w tym 

szczególnym czasie? 

   - Klasy VII- VIII – Pandemia koronawirusa zmieniła moje życie. Opisz w liście do 

Św. Mikołaja swoje refleksje i pragnienia w związku z panującą sytuacją 

epidemiologiczną. 

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

-klasy IV-VI, 

- klasy VII- VIII. 

4. Forma prac konkursowych: list pisany odręcznie na papierze w dowolnym formacie. 

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.  

5. Podczas oceny pracy pod uwagę będą brane następujące kryteria: zgodność z tematem, 

atuty literackie, pomysłowość, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, 

staranne i estetyczne pismo odręczne, samodzielność, ogólny wyraz artystyczny.  

6. Dodatkowo ocenianym walorem pracy będzie jej oprawa plastyczna, jednak nie może 

dominować nad treścią listu. 

7. List może być napisany wierszem.  

8. Zgłoszona praca staje się własnością organizatorów. 

9. Do pracy należy dołączyć metryczkę wypełnioną drukowanymi literami zawierającą 

następujące dane: 

 imię i nazwisko autora pracy, 

 klasę, 

 nazwę szkoły wraz z adresem, 

 imię i nazwisko opiekuna. 

10. Do pracy należy dołączyć także zgodę na publikację wizerunku ( załącznik do 

regulaminu). 



11. Maksymalna liczba prac dla każdej kategorii wiekowej z danej szkoły to 3 prace. 

 

Termin składania prac: 

Prace konkursowe należy składać od 23 listopada do 4 grudnia 2020 r.  

w sekretariacie szkoły lub pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) na adres : 

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej 

36-061 Wysoka Głogowska 299 

  

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. 

  

Rozstrzygniecie konkursu: 

1.   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2020 r. na stronie internetowej 

Organizatora.  

2.   O terminie, sposobie odbioru nagród i dyplomów laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 

Bliższe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. (017) 78-97-340 

 

Postanowienia końcowe: 

1. 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). 

2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie fotografii prac na 

stronie internetowej organizatora konkursu. 

3. Konkurs zostanie zgłoszony do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

zatwierdzonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

4.    Regulamin Konkursu „List do Świętego Mikołaja” dostępny jest na stronie 

internetowej Organizatora http://zswg.pl/ 

5. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

http://zswg.pl/


Załącznik  

 

Wysoka Głogowska, dn. …............................ 

 

 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka 

 

Niniejszym, działając jako przedstawiciele ustawowi  

 

………………………………………………………………………… 
     (imię i nazwisko dziecka) 

wyrażamy zgodę na nieograniczone czasowo / ograniczone czasowo* wykorzystanie wizerunku 

naszego dziecka w formie publikacji zdjęć, publikacji wideo relacji, etc., wraz z opatrzeniem ich: 

▪ imieniem, 

▪ nazwiskiem, 

▪ oznaczeniem klasy, do której przynależy dziecko, 

▪ utrwalonym wizerunkiem w postaci fotografii 

przez Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej w związku z udziałem/uzyskaniem przez dziecko 

szczególnego wyróżnienia, nagrody, etc., w: 

 

…..................................................................................................................................................... 
    (nazwa konkursu, imprezy, przedsięwzięcia) 
 

w celu promocji i marketingu dziecka oraz Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej. 

 

Niniejsza zgoda upoważnia do publikacji ww. danych: 

 na stronie internetowej szkoły i profilach społecznościowych Szkoły, 

 w gazetkach i na tablicach szkolnych, 

 w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.  

 

W razie konieczności, upoważniamy przedstawicieli szkoły do informowania o treści powyższego 

oświadczenia współorganizatorów ww., jednak bez przekazywania jakichkolwiek danych osobowych 

pozwalających na identyfikację nas, rodziców składających niniejszą zgodę, a także naszego dziecka. 

 

Niniejsza zgoda jest ważna do odwołania. 

 

                                                       

……………………………………………………………………………… 

 

                                                           

…………………………………………………………………………….. 
(podpisy Rodziców) 

 

 

* właściwe podkreślić 


