
Regulamin konkursu literacko-plastycznego organizowanego przez ZSP 

nr 6 w Gdańsku w ramach Akcji Hospicyjnej dla dzieci osieroconych 

„Tumbo Pomaga”. 
 

Warunki uczestnictwa: 
1. Organizatorem Konkursu literackiego (w dalszej treści dokumentu nazywanego Konkursem) 

jest ZSP nr 6 w Gdańsku, ul. Lawendowe Wzgórze 15. 
2. Konkurs rozpoczyna się 27 października, kończy się 12 listopada 2021 r. 
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń ZSP nr 6  z klas 4- 8. 

Cel Konkursu: 
1. Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży świadomości literackiej. 

2. Rozwijanie naturalnych zdolności i zaspokojenie potrzeb pomocy i wspierania ludzi. 

3. Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w szeroko pojętym życiu kulturalnym Gdańska. 

4. Szansa na rozwój utalentowanych dzieci i młodzieży. 

5. Uczczenie Światowego Dnia Życzliwości i pozdrowień poprzez akcję Dzień Tumbo. Wsparcie 

Akcji hospicyjnej dla dzieci osieroconych.  

6. Pomoc w zrozumieniu tematyki śmierci, żałoby po stracie bliskiej osoby.  

7. Okazanie zrozumienia  i pomoc osieroconym kolegom, przyjaciołom, najbliższym po stracie 

najbliższej osoby. 

Zasady Konkursu: 
1. Konkurs odbywa się w 5 kategoriach wiekowych: 

Klasy 4 

Klasy 5 

Klasy 6 

Klasy 7 

Klasy 8 

2. Zgłaszać można prace indywidualne. 

3.  Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, oryginalną, samodzielnie napisaną pracę 

literacką na jeden z wybranych tematów: 

a) List wsparcia dla przyjaciela, kolegi, osoby w żałobie. 

b) Kartka z pozdrowieniami z Okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień 

 

4. Termin składania prac mija 12 listopada 2021 r. 

5. Prace konkursowe można składać osobiście u wychowawców klas, polonistów,  biorących 

udział w projekcie. 

6. Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, które nie naruszają praw 

autorskich osób trzecich, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi w 

innych konkursach.  

7. Zgłaszane prace literackie na Temat a) nie mogą przekroczyć maksymalnej objętości 2 stron 

standardowego maszynopisu w formacie A4 lub 4 stron rękopisu w formacie A4, zaś w 

Temacie b) format i technika wykonania ilustracji kartki dowolna, a tekst nie powinien 

przekraczać pół strony A 5.  



8. Do prac przekazanych na Konkurs literacki należy dołączyć kartę zgłoszeniową (patrz 

załącznik nr 1), dostępną  poniżej, zawierającą: 

• Imię i nazwisko  uczestnika 

• klasę 

• Nr telefonu oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego (do kontaktu z 

organizatorem) 

• Podpis rodzica lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział autora w 

Konkursie 

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych: 
1. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatorów Szkolnego Dnia Tumbo 

Pomaga pod przewodnictwem Szanownej Pani Wice- dyrektor  mgr Iwony Kołoszy oraz 

Agnieszki Staroń. 

2. Wyłonione zostaną – w kategoriach wiekowych – po 3 nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca 

oraz wyróżnienia. 

3. Jury oceniać będzie w pracy literackiej: trzymanie się tematu, pomysł, kompozycję, 

oryginalność, styl, ortografię, samodzielność wykonania przez uczestnika, estetykę plastyczną  

kartki bądź listu. 

4. Prace laureatów  będą opublikowane na stronach gazetki szkolnej „Lawendowe Wieści”, a 

pozostałe prace zostaną udostępnione w formie gazetek ściennych na korytarzach szkolnych. 

5. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie szkoły i na łamach „Lawendowych Wieści.” 

6. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w czasie Pokazów 

zorganizowanych z okazji Szkolnego Dnia Tumbo Pomaga w dniu 19 listopada 2021 r. 

7. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zostaną wyróżnieni  cząstkową  oceną celującą z języka 

polskiego.  

Postanowienia końcowe: 
1. Orzeczenia Jury są ostateczne. 

2. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję 

podejmują Organizatorzy w porozumieniu z Przewodniczącym Jury. 

3. Osoby nadsyłające więcej niż jedną pracę do jednego wariantu Konkursu, podające 

niekompletne dane, nie 

4. zostaną dopuszczone do udziału w konkursie. 

5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 

rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U.z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji 

drukowanej i elektronicznej w wydawnictwach wszelkiego typu, np. w publikacjach 

prasowych, materiałach promocyjnych oraz w internecie (w tym na portalach 

społecznościowych) itp. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

6. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich innych 

osób przez uczestników Konkursu oraz za zagubienie czy zniszczenie prac wysłanych za 

pośrednictwem Poczty. 

7. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom postronnym. Będą 

wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie 

danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na 

wydawnictwach ZSP nr 6 w Gdańsku oraz w Internecie zgodnie z przepisami ustawy o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami). 

8. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują prawa do swoich prac na rzecz Organizatora. 

9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  



 

Załącznik 1 

Karta zgłoszenia do konkursu literacko-plastycznego organizowanego 

przez ZSP nr 6 w Gdańsku w ramach Akcji Hospicyjnej dla dzieci 

osieroconych „Tumbo pomaga”. 
 

Dane autora: 

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

(imię i nazwisko) 

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

(klasa) 

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

(adres korespondencyjny) 

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

(numer telefonu rodziców) 

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

(adres e-mail)  

 

OŚWIADCZENIE  

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i 

nazwiska mojego/ mojego dziecka:…………………………………………………… w związku z moim/ 

jego udziałem w Konkursie Literacko -plastycznym na List do przyjaciela, kolegi w żałobie lub 

kartkę z pozdrowieniami z Okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień organizowanego  

przez ZSP nr 6 w Gdańsku.  

Wyrażam również zgodę na:  

• przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) do 

celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.  

• wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na 

zdjęciach i materiałach filmowych do celów promocji konkursu. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na 

nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do pracy mojej/ mojego dziecka i jej nazwy oraz 

ich wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. Wyrażam również zgodę na 

reprodukowanie prac według uznania Organizatora oraz publikowanie pracy konkursowej w 

celach promocyjnych. 

 

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

Miejscowość, data                                                                 Czytelny podpis uczestnika/ rodzica 

 lub opiekuna uczestnika niepełnoletniego 
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