
 

 

I Powiatowy Konkurs pt. „Matka w wierszu i obrazie” 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

Szkoła Podstawowa im. W. Szalay – Groele w Przecławiu oraz Dom Kultury w Przecławiu 

II. Cel konkursu: 

- pobudzanie wrażliwości i  twórczości  poetyckiej dzieci i młodzieży, 

- promocja twórczości dziecięcej, 

- rozwijanie zainteresowań kulturą, tradycją i językiem ojczystym, 

- rozwijanie więzi rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowych relacji 

opartych na miłości i szacunku.  

III. Uczestnicy konkursu: 

Uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu mieleckiego – kl. I- III, kl. IV-VIII. 

IV. Warunki uczestnictwa: 

Kategoria kl. I-III  

- Każda placówka szkolna z terenu powiatu mieleckiego może nadesłać maksymalnie 5 prac 

plastycznych przedstawiających portret  MAMY.  

 

- Prace plastyczne należy dostarczyć/ nadesłać do dnia 17 maja 2019r.  

na adres (Dom Kultury w Przecławiu, ul. Zielona 52, 39-320 Przecław). 

 

ZASADY PRAC PLASTYCZNYCH: 

 

- Prace w formacie A4 (poziom/pion)- forma płaska,  

 

- technika wykonania dowolna: pastele, farby, kredki, mazaki itp.  

 

- organizator nie zwraca prac konkursowych – prace zostaną zaprezentowane  

na pokonkursowej wystawie 24 maja 2019r.  

 



 

 

 

Kategoria kl. IV-VIII  

- Każda placówka szkolna z terenu powiatu mieleckiego może nadesłać dowolną ilość 

wierszy (przy czym 1 uczestnik może być autorem 1 wiersza) o MAMIE.  

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane i  mają być twórczością własną.  

 

- Wiersze należy dostarczyć/ nadesłać do dnia 17 maja 2019r.  

na adres (Dom Kultury w Przecławiu, ul. Zielona 52, 39-320 Przecław). 

 

ZASADY WIERSZA: 

 

- wiersz ma być napisany na komputerze – format A4- dowolna czcionka, łączna objętość nie 

może przekraczać 2 stron, opatrzony godłem/ pseudonimem, 

- do wiersza należy dołączyć metryczkę zamieszczoną w kopercie opatrzonej tym samym 

godłem/ pseudonimem, 

- wiersz ma być zgodny z tematyką konkursu. 

- rękopisy nie będą brane pod uwagę  

       

V. Termin i miejsce: 

W konkursie wezmą udział tylko prace dostarczone do 17 maja 2019r. 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi 24 maja 2019r. 

 o godz. 9:00 w Domu Kultury w Przecławiu- sala widowiskowa, oraz zostanie otwarta 

pokonkursowa wystawa. 

Laureaci kategorii kl. IV-VIII podczas spotkania będą prezentować Swój wiersz.  

VI. Nagrody: 

Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów. Najlepsi zostaną nagrodzeni.  

  



 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

I Powiatowy Konkurs pt. „Matka w wierszu i obrazie” 

17 maja 2019r. 

 

 

Kategoria kl. I-III- OBRAZ 

 

Szkoła Podstawowa ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

kategoria wiekowa/ klasa: 

 I-III……………………………………………… 
(proszę podać klasę ) 

 
 

imię, nazwisko wykonawcy…………………………………………………………………………………………………….….. 
                                                                            (prosimy o wypełnienie drukowanymi literami) 

 

imię, nazwisko opiekuna …………………………………………………………………..……………………………….………. 

 

Kontakt tel. Placówki  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA KULTURALNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY 

PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W PRZECŁAWIU 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko uczestnika wydarzenia kulturalnego) 

 

 W związku z udziałem dziecka w I Powiatowym Konkursie pt. „Matka w Wierszu i Obrazie” realizowanym przez 

Dom Kultury w Przecławiu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Dom Kultury w Przecławiu,  

ul. Zielona 52, 39-320 Przecław; 

2. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i w I Powiatowego Konkursu pt. „Matka w Wierszu i 

Obrazie”, Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, żądania usunięcia oraz prawo do 

wniesienia skargi; 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie i wykorzystywanie mojego wizerunku podczas konkursu oraz 

wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczenie na stronach internetowych Domu Kultury oraz tablicach 

ściennych i folderach w celu informacji i promocji Domu Kultury (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

 

……………………………..                                                                    ……………………….. 
(Miejscowość i data)                                                                                                                      (Czytelny podpis opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

I Powiatowy Konkurs pt. „Matka w wierszu i obrazie” 

17 maja 2019r. 

 

 

Kategoria kl. IV-VIII- WIERSZ 

 

 

Szkoła Podstawowa …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

kategoria wiekowa/ klasa: 

 IV-VIII…………………………………………………… 
(proszę podać klasę ) 

 

tytuł wiersza, ................................................................................................................................ 

 

godło/pseudonim wykonawcy…………………………………………………………………………………………………. 

 

imię, nazwisko wykonawcy…………………………………………………………………………………………..………….. 
                                                                            (prosimy o wypełnienie drukowanymi literami) 

 

imię, nazwisko opiekuna ………………………………………………………………………..………….…………………. 

 

Kontakt tel. Placówki  …………………………………………………………..……………………………………………….. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA KULTURALNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY 

PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W PRZECŁAWIU 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko uczestnika wydarzenia kulturalnego) 

 

 W związku z udziałem dziecka w I Powiatowym Konkursie pt. „Matka w Wierszu i Obrazie” realizowanym przez 

Dom Kultury w Przecławiu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 

4. Administratorem zebranych danych osobowych jest Dom Kultury w Przecławiu,  

ul. Zielona 52, 39-320 Przecław; 

5. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych; 

6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i w I Powiatowego Konkursu pt. „Matka w Wierszu i 

Obrazie”, Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, żądania usunięcia oraz prawo do 

wniesienia skargi; 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie i wykorzystywanie mojego wizerunku podczas konkursu oraz 

wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczenie na stronach internetowych Domu Kultury oraz tablicach 

ściennych i folderach w celu informacji i promocji Domu Kultury (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

 

……………………………..                                                                    ……………………….. 
(Miejscowość i data)                                                                                                                      (Czytelny podpis opiekuna) 

 

 

 

 


