
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„My dla Niepodległej” 

 

I Organizatorem konkursu jest  

Zespół Szkół Społecznych nr 1 

im. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego w Krakowie 

ul. Forteczna 54, 

30-437 Kraków, 

tel. (012) 262-20-94, 

fax. (012) 262-01-03. 

 

II Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Uczestnicy prezentują się w dwóch grupach wiekowych: 

- grupa pierwsza – uczniowie klas IV, V szkół podstawowych, 

- grupa druga – uczniowie klas VI, VII szkół podstawowych oraz uczniowie 

gimnazjów. 

 

III Cele konkursu: 

- podkreślenie wagi wydarzeń sprzed stu lat, 

- kształtowanie postawy patriotyczno -obywatelskiej, 

- popularyzacja sztuki teatralnej wśród dzieci i młodzieży, 

- doskonalenie umiejętności literackich, 

- rozwijanie uzdolnień. 

 

IV Przebieg konkursu: 

1. Uczestnicy przesyłają do 15 września 2018r. tekst przeznaczony do 

wystawienia na scenie teatralnej w formie scenki lub jednoaktówki 

realizującej temat konkursu. 



2. Uczestnicy przesyłają na adres organizatora pracę podpisaną wybranym 

przez siebie pseudonimem. Do pracy dołączają kopertę opatrzoną tym 

samym pseudonimem. W zaklejonej kopercie musi znajdować się imię, 

nazwisko, data urodzenia, pełna nazwa i adres szkoły uczestnika oraz 

podpisany przez rodzica załącznik nr 1. 

3. Prace oceniać będzie powołana przez organizatora komisja. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 września 2018r. 

5. Oceniane będą: 

- treść, 

- forma, 

- język, 

- zgodność z tematem, 

- walory artystyczne. 

   7. Dla osób, które zajmą pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej 

przewidziane są nagrody. Prace laureata I miejsca (w każdej grupie wiekowej) 

będą wystawione w reżyserii Andrzeja Salawy podczas uroczystej Gali w 

listopadzie 2018. 

8. Decyzja komisji jest ostateczna i nie ulega zmianie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

do Regulaminu konkursu literackiego 

„My dla Niepodległej” 

 

 

Oświadczenie rodziców uczniów biorących  

udział w konkursie 

 

1. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego 

dziecka  .................................………………………................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

ucznia  ......................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły)  

 

do celów związanych z jego udziałem w konkursie recytatorskim „My dla Niepodległej” 

organizowanym przez Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Prezydenta RP Ryszarda 

Kaczorowskiego w Krakowie, ul. Forteczna 54, 30-437 Kraków dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019. 

 

      …......................................................................... 

                                                                                 podpis rodzica  

 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia.  

 

                                                                      …......................................................................... 

                                                                                  podpis rodzica  

 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej organizatora 

imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka. 

 

      …......................................................................... 

                                                                          podpis rodzica 

 

 


