
Regulamin ogólnopolskiego konkursu literackiego dla dzieci 
i ich rodziców (opiekunów)

„Twórcze i puchowe ferie zimowe”

pod patronatem

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 „Mali Odkrywcy”
 w Gorzowie Wlkp.

Zapraszamy  rodziców  i  opiekunów,  aby  zainspirowali  dzieci  do
stworzenia  wiersza  i  zapisali  go.  Każde  dziecko  ma  potencjał  twórczy-
pomóżmy go ujawnić!!!

Organizatorem konkursu literackiego jest Przedszkole Miejskie nr 4 „Mali
Odkrywcy” w Gorzowie Wlkp.

1. Cele konkursu:

- rozbudzenie uzdolnień i zainteresowań literackich dzieci;
- kształtowanie postaw twórczych, rozwój wyobraźni, pobudzenie naturalnej 

ekspresji,
- upowszechnianie kultury żywego słowa,
- zacieśnianie więzi rodzinnych,
- wspieranie twórczości amatorskiej.

Celem konkursu literackiego jest rozbudzenie zainteresowań literackich dzieci, 
kształtowanie postaw twórczych oraz wspieranie twórczości amatorskiej.

2. Warunki uczestnictwa:

W  konkursie  uczestniczą  dzieci  w  wieku  od  3  do 6 lat  oraz  ich  rodzice
(opiekunowie).  Dzieci  mają  ogromną  wyobraźnię  i  wielki  potencjał  
w  wymyślaniu  różnych  opowieści  czy  historyjek. Zaproście  dzieci  do
wymyślenia oryginalnego wiersza, którego autorem będzie samo dziecko.
Należy napisać wiersz, który powinien składać się z czterech wersów.

Czas dostarczania wierszy: 15.12.2016r. – 15.02.2017r.



Każda placówka może przesłać maksymalnie 4 wiersze.

Wiersz nie może być wcześniej nigdzie publikowany. Prace nie podlegają 
zwrotowi. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na 
publikację.

3. Metryczka musi zawierać:

- imię i nazwisko dziecka, 
- wiek dziecka, 
- nazwę i adres przedszkola, do którego uczęszcza
- adres e-mail przedszkola lub uczestnika, 
- dane rodzica bądź opiekuna (tylko imię i nazwisko, kim jest dla dziecka, 

telefon kontaktowy), 
- zgodę na publikację pod własnymi danymi lub pod pseudonimem (trzeba to 

wyraźnie dopisać na końcu pracy).

Prace, które nie będą podpisane w powyższy sposób, nie będą brane pod uwagę.

4.  Przebieg konkursu:

W terminie od 15.12.2016r. do 15.02.2017r. Organizatorzy zbierają wiersze. 
W terminie od 16.02.2017r. do 10.03.2017r. Komisja, w skład której wchodzą: 
nauczyciel polonista, dyrektor, nauczycielki odpowiedzialne za konkurs oraz 
dwóch przedstawicieli Rady Rodziców, dokona przeglądu i oceny nadesłanej 
twórczości.

Protokół jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej Organizatora 
http://pm4-gorzow.pl/ w dniu 11.03.2017r.
Laureaci I, II i III miejsca zostaną powiadomieni o wynikach poprzez 
organizatorów i nagrody zostaną wysłane pocztą. 

Każdy z uczestników drogą e-mail otrzyma dyplom - podziękowanie za udział 
w konkursie.

5. Kryteria oceny:

Wiersze będą oceniane przez jury według następujących kryteriów:
 ogólne wrażenie artystyczne,

 kultura słowa,



 oryginalność prezentowanego utworu.

6. Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu:

Joanna Kozłowska - nauczyciel

Małgorzata Skurska - nauczyciel

Telefon kontaktowy: (95) 7 22 64 52

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.


