
REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU POETYCKIEGO 

„ŻYCIE MIĘDZY WIERSZAMI” 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

1. ORGANIZATOR:  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 

          im. Jana Pawła II, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa. 

          Osoba występująca w imieniu Organizatora - Noemi Joanna Zasada (nauczyciel). 

 

2. HASŁO PRZEWODNIE:  

Czasami cud, to po prostu dobry człowiek o wrażliwym sercu. 

 

3. KATEGORIE / UCZESTNICY: 

 Konkurs poetycki rozgrywany jest w trzech kategoriach: 

1) dla uczniów szkół podstawowych – klasy 4, 5, 6, 

2) dla uczniów szkół podstawowych – klasy 7,8 

3) dla uczniów szkół średnich. 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu wyłącznie za 

pośrednictwem emaila: noemizas@poczta.onet.pl. 

W mailu należy podać: 

- swoje podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, 

  imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, telefon kontaktowy. 

- zgodę na przetwarzanie danych (oddzielny załącznik). 

- teksty konkursowe.  

Każdy tekst powinien być przesłany w formie oddzielnego załącznika 

(przykładowe zgłoszenie w załączniku nr 2).. 

          W konkursie można uczestniczyć wyłącznie indywidualnie. 

 

5. CELE: 

1) Propagowanie piękna języka polskiego. 

2) Zachęcanie do tworzenia utworów poetyckich. 

3) Uwrażliwianie na piękno słowa, zamkniętego w poezji. 

4) Odkrywanie i pomoc w rozwijaniu talentów uczniów. 

5) Rozwijanie umiejętności prezentacji własnej twórczości poetyckiej. 

 

6. ZAKRES: 

Konkurs „ŻYCIE MIĘDZY WIERSZAMI” jest konkursem ogólnopolskim, obejmuje 

więc swoim zakresem wszystkie województwa naszego kraju. 



 

7. NAGRODY: 

Tomik z wierszami nagrodzonymi w konkursie, pocztówki z tekstami uczestników, 

książki, dyplomy (wybiera Organizator). 

Wiersze Laureatów, podczas Gali Finałowej, czytać będą znani i lubiani Artyści scen 

warszawskich, jest to najlepsza nagroda i motywacja!!! 

 

8. JURY: 

- Jury oraz jego przewodniczącego powołuje Organizator konkursu. 

- Jury dokonuje oceny zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w Regulaminie. 

- Obrady jury są tajne. Ocena jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

9.  KRYTERIA OCENIANIA: 

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 2 utwory poetyckie. 

Kryteria oceny:  

- nieszablonowość, oryginalność realizacji tematu, zastosowanie i jakość doboru  

  środków stylistycznych, gatunek, forma poetycka, zgodność z hasłem 

  przewodnim, struktura tekstu, poprawność językowa, wartości artystyczne,  

  samodzielność. 

 

10.  ZGŁOSZENIA:  

Zgłoszenia prosimy kierować na email: noemizas@poczta.onet.pl  

w terminie do 06 marca 2020 r.  

 

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator. 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do 

cytowania ich w mediach oraz na stronie Organizatora bez gratyfikacji pieniężnych 

dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne 

wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych bądź reklamujących kolejne 

edycje konkursu. 

- Dyplomy i nagrody nieodebrane podczas Gali Finałowej, nie będą przesyłane pocztą.  

  Będzie je można odebrać do końca czerwca 2020 r. w sekretariacie szkoły.   

 

 

 

 

 

mailto:noemizas@poczta.onet.pl


Zał. 2 

NOEMI JOANNA ZASADA  

klasa 8, SP 82 w Warszawie 

opiekun – Anna Kowalska, anna.kowalska@wp.pl 

 
Boję się takiego świata 

gdzie nienawiść  

spaceruje ulicami miast 

niosąc śmierć 

 

boję się ludzi - nie ludzi 

bez serca 

bez uczuć 

bez łez 

bez przebaczenia 

 

boję się smutku 

samotności 

boję się niepewnego jutro 

boję się bać 

 

nie chcę podziałów 

dzielić się możemy  

tylko dobrem 

i miłością 

 

 

 



Zał. 3 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 

Ja, ……………………………………………………………………………… 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wszystkich działań 

związanych z promocją i organizacją  

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „ŻYCIE MIĘDZY WIERSZAMI”. 

 

Zgadzam się na bezpłatne publikowanie moich tekstów  

w Tomiku wierszy konkursowych, oraz wykorzystanie mojego wizerunku 

w przygotowanej przez Organizatora, relacji z Finałowej Gali Konkursu.  
 
 

 

……………………….………………….……..  
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

                uczestnik/ rodzic/ opiekun 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


