
 
 
 

                                                       REGULAMIN 
XIII POWIATOWEGO KONKURSU 

LITERACKO - PLASTYCZNEGO 
„CO MI W DUSZY GRA” 

ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

Cele konkursu: 
1. Popularyzowanie wśród młodzieży uzdolnionej literacko  

i  plastycznie zdrowego stylu życia poprzez preferowanie twórczej aktywności. 
2. Prezentacja dorobku artystycznego uczniów. 

Warunki uczestnictwa: 
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie: 

 Szkół podstawowych (klasa VII, VIII) 
 Szkół ponadpodstawowych 

    2. Uczestnicy przygotowują jedną pracę: 
 literacką (wiersz, opowiadanie, esej do 2 stron A4) 
 plastyczną (technika dowolna, format A3) 
 fotograficzną (18X24) 
(jeden uczeń może brać udział we wszystkich kategoriach) 

3. Prace należy złożyć w świetlicy szkolnej I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Turku,    
     ul. Kościuszki 4  (tel. kontaktowy: 63 278 46 95 wew. 48) 

Prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2022r.  
Prace, które dotrą po terminie bez względu na datę stempla pocztowego nie będą brane 
pod uwagę. 

1. Prace należy opatrzyć „godłem” (pseudonim uczestnika) oraz tytułem pracy 
(np. ORZEŁ-„Wiosna w ogrodzie”) – wyklucza się naklejki, rysunki. 

2. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wypełnioną pismem drukowanym (wzór do 
powielenia dołączony do regulaminu), która będzie zawierać: imię i nazwisko uczestnika 
konkursu, wiek, nazwę szkoły (pieczątka), imię i nazwisko artystycznego opiekuna. 

     Kartę zgłoszenia umieścić w kopercie wraz ze zgodą rodzica/opiekuna na przetwarzanie 
danych osobowych ucznia i podpisać tym samym „godłem” co praca uczestnika (karta 
zgłoszenia dostępna jest na stronie I LO).  

3. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na – 1 grudnia 2022r.  
Postanowienia końcowe: 

1. Organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy dla autorów najlepszych prac. 
2. W konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej nagrodzone. 
3. Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac  
     w wydawnictwach i Internecie z zaznaczeniem nazwiska autora oraz nazwy szkoły. 
5. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu. 
6. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 
7. Decyzja komisji artystycznej jest ostateczna. 
8. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

Organizatorzy: 
Alina Graczyk, Ela Galoch, Aleksandra Puszcz, Renata Bąk, Monika Grzelczak, Ewelina Socka  
             
 


