
To będzie prawdziwa gratka dla zapalonych pisarzy… 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

Organizator: 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K Baczyńskiego w Puławach przygotowała dla uczniów 

szkół podstawowych powiatu puławskiego konkurs  literacko-ekologiczny. Aby wziąć w nim 

udział, wystarczy napisać wiersz lub bajkę o tematyce związanej z ekologią.   

 

Konkurs ten jest elementem programu Erasmus + „Ekoaktywni” realizowanym w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Puławach w latach 2016-2019. 

 

Temat konkursu: „Ekobajarze” 

 

Cele:  

 
 Promowanie zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu. 

 Uświadomienie wpływu każdego człowieka na jakość środowiska. 

 Rozwijanie aktywności twórczej. 

 Popularyzacja i promocja programu ekologicznego Erasmus + „Ekoaktywni”. 

 

Uczestnicy: 

 
Konkurs jest skierowany do uczniów klas III-VI szkoły podstawowej. 

 

Termin: 

 

Prace nadsyłamy do 31 marca 2017 r.  

 

Miejsce: 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Puławach 

 ul. Aleja Mała 10, 24-100 Puławy 

 Tel. 81458 65 00 

 www.sp2.pulawy.pl 

 

 

http://www.sp2.pulawy.pl/


Zasady uczestnictwa: 

 

Uczniowie klas III piszą wiesz.  

 Wiersz powinien liczyć co najmniej 12 wersów. 

 Tekst powinien być poprawny zarówno pod względem ortograficznym, jak  

i interpunkcyjnym. 

 Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 utwór. 

 Prace powinny być przesłane na adres mailowy: konkurs.ekobajarze@tlen.pl  oraz w postaci 

wydruku wraz z kartą zgłoszeniową uczestnika z dopiskiem „Konkurs Ekobajarze”. 

Uczniowie klas IV-VI piszą bajkę ekologiczną. 

 Objętość tekstu nie może być mniejsza niż jedna strona A4, a nie większa niż trzy strony A4 

w postaci wydruku ( czcionka nr 12, Times New Roman). 

 Prace powinny być przesłane na adres mailowy: konkurs.ekobajarze@tlen.pl oraz w postaci 

wydruku wraz z kartą zgłoszeniową uczestnika z dopiskiem „Konkurs Ekobajarze”. 

Wszystkie prace zgłaszane na konkurs muszą być samodzielne, wcześniej niepublikowane    

i nienagradzane w konkursach, napisane w języku polskim. 

Na odwrocie każda praca powinna być opisana w następujący sposób: 

Imię i nazwisko autora, wiek, klasa. 

Adres, telefon  i e-mail placówki. 

Imię i nazwisko opiekuna. 

Nagrody: 

 

 Lista Laureatów oraz nagrodzone prace opublikowane zostaną 21.04.2017 r. na stronie 

www.sp2.pulawy.pl, 

 Ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi na placu Chopina przed Urzędem 

Miasta w Puławach podczas happeningu ekologicznego dnia 01.06.2017 r. 

 Nagrodą za 1 miejsce w każdej kategorii będzie tablet, pozostałe miejsca zostaną 

uhonorowane nagrodami rzeczowymi.  

 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie. 

Szczegółowe informacje: 

 Aleksandra Krzyżostaniak  e-mail: aleksandra_gebala@wp.pl 

 Renata Szelewicka – Karolik tel. 791-964-039 

 

mailto:konkursekobajarz@tlen.pl
mailto:konkursekobajarz@tlen.pl
http://www.sp2.pulawy.pl/
mailto:aleksandra_gebala@wp.pl


 KARTA ZGŁOSZENIOWA  

do konkursu literacko-ekologicznego  

„Ekobajarze”, 

 dla uczniów szkół podstawowych powiatu puławskiego 

 

 

Kategoria konkursowa: szkoła podstawowa (klasy III) / szkoła podstawowa (klasy IV-VI)*) 

 

Nazwa szkoły:   ……………………………………………………….................................................................................. 

 

Adres szkoły:   …………………………………………………........................................................................................... 

 

Telefon kontaktowy:   ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

e-mail szkoły:   ……………………………....................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko ucznia:   ……………….…..……………………………………..…………………………………………….. 

 

Wiek ucznia:    ………..................................................................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka w zakresie imię, nazwisko, wiek, wizerunek (zdjęcie), a także moich danych  
w zakresie imię i nazwisko. 

Dane zbierane są w celu przeprowadzenia I edycji Konkursu literacko-ekologicznego „Ekobajarze” dla uczniów szkół 

podstawowych powiatu puławskiego. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na ewentualne wykorzystanie pracy dziecka w materiałach promocyjnych powiatu puławskiego. 

 

      …………………………………………………. 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika 

  

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

Data i podpis nauczyciela / opiekuna                                                                                      Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Administratorem tak zebranych danych osobowych w ramach I edycji Konkursu literacko-ekologicznego „Ekobajarze” dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu powiatu puławskiego jest: 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego, Aleja Mała 10, 24-100 Puławy 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia I edycji Konkursu literacko-ekologicznego „Ekobajarze” dla uczniów szkół podstawowych z 
terenu powiatu puławskiego. 

Mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

Dane mogą być udostępniane wydawnictwom opracowującym materiały potrzebne do realizacji programu Erasmus+ „Ekoaktywni” realizowanego 
przez Szkołę Podstawową nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Puławach oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego 
w Puławach, w prasie, w mediach, w wydawnictwach promujących miasto Puławy i powiat puławski. 


