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Regulamin międzyszkolnego konkursu literackiego oraz konkursu 

graficznego 

„Zapatrzeni w Baczyńskiego” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie literackim 

związanym z setną rocznicą urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

zwanym w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.  

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Wyszogrodzie, zwana dalej Organizatorem 

§ 2  

Cele konkursu: 

- wychowanie dzieci i młodzieży w szacunku dla wartości patriotycznych 

- zwrócenie uwagi na ogromną rolę bohaterów narodowych 

- propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

- wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka  

- popularyzacja twórczości literackiej  

- promowanie i rozwijanie młodych talentów 

- rozbudzanie aktywności twórczej uczniów 

§ 3 

Zadanie konkursowe 

Uczestnicy mają do wyboru dwa zadania konkursowe.  

Istnieje także możliwość wzięcia udziału jednego uczestnika w dwóch konkursach 
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1. Zadanie konkursowe nr 1 polega na jest napisaniu wiersza nawiązującego 

do życia i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Tematyka utworu 

może odnosić się także do czasów, w jakich żył poeta.  

2. Zadanie konkursowe nr 2 polega na wykonaniu plakatu (postać cyfrowa) 

lub dowolnej grafiki komputerowej związanej z życiem i twórczością 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

§ 4 

Zasady konkursowe 

Zasady konkursu literackiego Zasady konkursu graficznego 

1. Forma liryczna: dowolny pod względem 

gatunkowym i wersyfikacyjnym wiersz.  

1. Zadaniem uczestników konkursu grafiki 

komputerowej będzie samodzielne 

wykonanie plakatu lub dowolnej grafiki 

komputerowej związanej z życiem 

i twórczością K. K. Baczyńskiego 

(w postaci pliku komputerowego), każdy 

uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

2. Utwór poetycki musi być napisany 

samodzielnie przez jednego autora. Nie 

dozwolone jest kopiowanie czy też 

pobieranie tekstu ze stron internetowych 

czy książek. 

2. Uczestnicy konkursu przygotowują pracę 

indywidualnie (nie dopuszcza się prac 

zespołowych). 

3. Każdy wiersz powinien posiadać tytuł. 3. Wytyczne odnośnie pracy konkursowej 

(konkurs grafiki komputerowej): format 

A3, rozdzielczość co najmniej 300 dpi, 

akceptowane formaty prac: jpg, pdf, png. 

4. Z każdej placówki można nadesłać  

dowolną liczbę wierszy  różnych 

autorów. 

4. Prace z wykorzystaniem gotowych grafik 

znajdujących się w sieci Internet nie będą 

oceniane. 
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 5. Prace nie spełniające wymogów 

technicznych i naruszające prawa osób 

trzecich nie będą oceniane. 

5. Każdy uczestnik winien wypełnić kartę zgłoszenia oraz oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego i przesłać je pod wskazany adres sekretariatspwyszogrod@wyszogrod.pl  

6. Każda nadesłana praca powinna być czytelnie opisana wg wzoru: tytuł pracy, imię 

i nazwisko autora, klasa  nazwa, adres i telefon placówki oświatowej, imię i nazwisko 

nauczyciela prowadzącego.  

7. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez Organizatora konkursu. 

8. Organizator nie zwraca nadesłanej pracy i zastrzega sobie prawo do jej publikacji.  

 

3. Konkursy obejmują następujące kategorie wiekowe: 

- uczniowie klas IV-VI 

- uczniowie klas VII-VIII 

- uczniowie szkół ponadpodstawowych 

- absolwenci Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

w Wyszogrodzie 

4. W każdej kategorii wiekowej Komisja Konkursowa przyzna po 3 nagrody 

rzeczowe (I, II, III miejsce). 

5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 18 czerwca na szkolnej stronie 

internetowej https://spwyszogrod.szkolnastrona.pl/ 

6. Nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą. 
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§ 5 

Ważne terminy 

1. Prace konkursowe należy przesłać do 15 czerwca 2021 roku na adres 

sekretariatspwyszogrod@wyszogrod.pl z dopiskiem  konkurs literacki bądź 

konkurs graficzny 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 4 2311030 

 

§ 6. 

 Postanowienia końcowe 

W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje 

Organizator. 

 

Koordynatorzy konkursu 

Anna Kolankowska 

Anna Cichocka 

Adam Dutkowski 
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