
XII GMINNE SPOTKANIA LITERACKO- ARTYSTYCZNE 

POD HASŁEM 

„KAŻDY Z NAS JEST TAJEMNICZYM OGRODEM” 

ORGANIZATOR : 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI          

IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHRZANOWIE 

CELE : 

• Rozwijanie zainteresowań uczniów literaturą piękną. 

• Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach. 

• Rozwijanie wyobraźni u uczniów. 

• Kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki. 

• Promowanie uczniów zdolnych. 

• Pokazanie możliwości spędzania wolnego czasu. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z gminy 

Chrzanów 

• Wszystkie prace należy przesłać na adres poczty elektronicznej 

spotkania21@interia.pl   do 19 lutego 2021 r. 

• Finał XII Gminnych Spotkań Literacko- Artystycznych odbędzie się online                     

9 marca 2021 roku o godzinie 11.00  na platformie Zoom. Link zostanie przesłany w 

późniejszym terminie. 

• Lektura obowiązująca w konkursie : F.H. Burnett „Tajemniczy ogród” 

• Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.                         

• Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie. 

• W związku z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko, wiek , nazwa   i adres 

szkoły) każdy uczestnik musi dołączyć do pracy wypełnione formularze :                     

o ochronie danych osobowych uczestnika, o ochronie wizerunku uczestnika (wzór w 

załączniku) 

• Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają : Anna Mrowiec, Agnieszka 

Chmielowska - Litwa 

 

mailto:spotkania21@interia.pl


 

KATEGORIE KONKURSOWE 

 

• Konkurs plastyczny – „Wymarzony ogród””- rysunek 

przedstawiający projekt ogrodu z wykorzystaniem roślin, które 

rosły w tajemniczym ogrodzie. 

 
Każda placówka przesyła maksymalnie 6  prac ze szkoły (3 prace z klas 4-6,  

3 prace z klas 7-8) 

Nagrody i miejsca zostaną przyznane w kategorii klas 4-6, 7-8 

Praca powinna zawierać następujące dane : imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko 

opiekuna, nazwa szkoły 

Technika wykonania  : kredki ołówkowe lub świecowe 

Format pracy : układ poziomy A 3 

Termin nadsyłania zdjęć prac na adres e- mail : do 19 lutego 2021 r. 

Prawa autorskie do wykonania prac pozostają własnością autorów. 

Nadesłane zdjęcia przechodzą na własność organizatora. 

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. 

 

• Konkurs literacki –   O czym szumi wiatr w posrebrzonych 

księżycowym światłem koronach drzew? Co czai się w mroku ? 

Kto już zasnął, a kto dopiero teraz wychodzi ze swojej kryjówki? 

Razem z Mary Lennox wyruszamy do tajemniczego ogrodu nocą- 

opowiadanie w narracji pierwszoosobowej. 

Każda placówka przesyła maksymalnie  3  prace w kategorii klas 4- 6,  3 prace w kategorii 

klas 7- 8     

Nagrody i miejsca zostaną przyznane w kategorii klas 4- 6 , 7- 8               

Opowiadanie należy napisać pismem komputerowym, czcionka Times New Roman 12, 

odstępy 1,5 wiersza, maksymalnie dwie strony. 

Każda praca powinna  zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię                              

i nazwisko nauczyciela opiekuna, nazwę szkoły. 

Termin przesyłania prac na adres e- mail  : do 19  lutego 2021 r. 



Prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. 

Prawa autorskie do wykonania prac pozostają własnością autorów. 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przedruku prac nadesłanych na konkurs. 

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora 

• Konkurs informatyczny– „Tę książkę warto przeczytać” – plakat 

wykonany dowolną techniką komputerową. 

Każda placówka przesyła prace zapisane w formacie jpg lub png  - 3 prace z klas 4- 6,                           

3 prace z klas 7- 8   

Termin przesyłania prac na adres e- mail do 19 lutego 2021 r.                                                

Nagrody i miejsca zostaną przyznane w kategorii klas 4- 6, 7- 8 

Prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. 

Prawa autorskie do wykonania prac pozostają własnością autorów. 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przedruku prac nadesłanych na konkurs. 

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Załącznik nr 1 

 
 

                                                                                 Chrzanów, dnia…………………………. 

 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich/ mojego dziecka* danych 

osobowych 

 
(imię i nazwisko dziecka) ------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y* na przetwarzanie moich/mojego dziecka* 

danych osobowych, zgodnie z Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

 ( Dz. U. z 2014 r. Poz.1182, tj. Dz. U.   z 2016r. poz. 922) przez upoważnionych pracowników 

Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie  celem uczestnictwa w: 

XII Gminnych Spotkaniach Literacko – Artystycznych „ Każdy z nas jest tajemniczym ogrodem” 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie 

danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.922) zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że: 

1.Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Chrzanowie, ul. Borelowskiego 1 

2. Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji 

ww. celu. 

3. Przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. celu. 

4.  Mam prawo  dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo             

do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wobec przekazywania moich/mojego dziecka* danych 

osobowych innym podmiotom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      -------------------------------------- 

                          

                                                                                                czytelny podpis   

                                                                                         Rodzica/opiekuna prawnego  

 
* niepotrzebne skreślić 

 


