
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 139 IM. LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ 
ZAPRASZA 

UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

W VIII EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKO – FOTOGRAFICZNEGO 
„CZYTAM, WIĘC JESTEM” 

 
 
 
 
 

REGULAMIN  KONKURSU 
 
 

I. WSTĘP 
 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie. 
 

II. CELE  OGÓLNE KONKURSU 
 
1. Popularyzacja poezji i prozy polskich autorów wśród uczniów. 
2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności recytatorskich. 
3. Rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności uczniów. 
4. Integracja środowiska uczniów warszawskich szkół podstawowych – pasjonatów poezji, prozy oraz  
fotografii. 
5. Włączenie się w obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości 
 

III. ORGANIZACJA KONKURSU 
 
1. Adresaci konkursu: uczniowie warszawskich szkół podstawowych. 
2. Termin realizacji: marzec – kwiecień 2018 r. 
3. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1 -3 oraz klasy 4 – 7 
5. Uczeń może wziąć udział w jednej, dwóch lub trzech częściach konkursu – recytatorskiej, 
fotograficznej, plastycznej. 
6. Recytacja wiersza, wykonanie fotografii i pracy plastycznej ma charakter indywidualny. 
7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)                     
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. 
8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy w celach niekomercyjnych. 
9. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora. 
10. Informacje organizacyjne i wyniki konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej organizatora 
pod adresem: https://sp139warszawa.edupage.org 
 

IV. KOMISJA KONKURSOWA 
 
1. Komisję konkursową powołuje organizator. 
2. Do udziału w komisji konkursowej mogą również zgłaszać się nauczyciele ze szkół biorących udział         
w konkursie. 
3. Decyzje Komisji są ostateczne. 
 



 
V. HARMONOGRAM KONKURSU 

 
1. Marzec 2018r. – ogłoszenie konkursu na stronie internetowej organizatora pod adresem 
https://sp139warszawa.edupage.org oraz rozesłanie informacji do warszawskich szkół podstawowych. 
2. 4 kwietnia 2018 r. – ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń uczestników części recytatorskiej 
konkursu. 
3. 10, 11, 12 kwietnia 2018 r. – przesłuchania uczestników części recytatorskiej konkursu. 
4. 11 kwietnia 2018 r. – ostateczny termin dostarczenia fotografii i prac plastycznych do siedziby 
organizatora. 
5. 25 kwietnia 2018 r. – uroczysty finał konkursu. 
 

VI. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU 
 

Część recytatorska konkursu: 
1. Uczestnik recytuje  dowolny  wiersz lub tekst piosenki polskiego autora. Zachęcamy do odszukiwania 
mniej znanych utworów oraz do wzbogacenia występu ciekawymi rekwizytami, podkładem muzycznym 
lub innymi środkami wyrazu artystycznego. 
2. Szkoła zgłasza od 1 do 5 uczestników w danej kategorii wiekowej. 
 
Część fotograficzna konkursu: 

1. Uczestnik wykonuje 1 lub 2 zdjęcia promujące czytelnictwo nawiązujące do obchodów Stulecia 
Odzyskania Niepodległości  pod hasłem: „Z książką w najpiękniejszych zakątkach stolicy” 

2. Wykonana fotografia powinna zostać wydrukowana w formacie A4. Prace umieszczone na nośnikach 
elektronicznych nie będą przyjmowane.  
3. Każda praca na odwrocie powinna być podpisana metryczką zawierającą podstawowe dane takie jak: 
pełne imię i nazwisko autora, numer szkoły, klasę do której uczęszcza oraz imię i nazwisko nauczyciela 
– opiekuna w przypadku, gdy praca powstała pod jego kierunkiem. 
 
Część plastyczna konkursu: 
1.Uczestnik przygotowuje pracę plastyczną – Okładkę albumu poświęconego obchodom Stulecia 
Odzyskania Niepodległości. 
2. Uczestnik wykonuje pracę w formacie A3. 
3. Każda praca na odwrocie powinna być podpisana metryczką zawierającą podstawowe dane takie jak: 
pełne imię i nazwisko autora, numer szkoły, klasę do której uczęszcza oraz imię i nazwisko nauczyciela 
– opiekuna w przypadku gdy praca powstała pod jego kierunkiem. 
 

VII. NAGRODY 
 
1. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu oraz uczniów wyróżnionych. 
2. Lista uczniów nagrodzonych oraz wyróżnionych (bez podania miejsca, które zajął uczestnik) 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora. O miejscu, które zajął, uczestnik dowie się 
dopiero podczas uroczystego finału konkursu. Nie ma możliwości wcześniejszego indywidualnego 
uzyskania takiej informacji. 
3. W sytuacji, gdy laureat nie będzie mógł być obecny podczas finału konkursu, nagrodę w jego imieniu 
będzie mógł odebrać nauczyciel – opiekun lub rodzic dopiero po zakończeniu uroczystości.  
4. Nieodebrana nagroda przechodzi na własność organizatora po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia 
finału konkursu. 
 
 

https://sp139warszawa.edupage.org/


 
VIII. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

 
1. Zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w konkursie prosimy przesłać na załączonym formularzu na 
adres/fax:  

 
Szkoła Podstawowa  nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej 

ul. Syreny 5/7 
01-132 Warszawa 

tel/fax:  22 632 59 94 
  

lub e-mailem:  
bmalgorzata@vp.pl albo krawczak@wp.pl 

 

 

 

 

 
Zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji: 
Małgorzata Brędel, e-mail: bmalgorzata@vp.pl 
Katarzyna Krawczak, e-mail: krawczak@wp.pl 
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