
 

 

 

 

 

 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ 

w Mikołowie 

 

 

„Kiedy potrzebne są wiersze? 

Gdy smutno jest, to po pierwsze. 

Kiedy z kątów wyłażą różne troski i biedy, 

kiedy jesień wejdzie w kalendarz 

i deszcz pada, i sufit przecieka. 

 

A najbardziej wiersze potrzebne są wtedy, 

gdy deszcz pada w środku człowieka ...” 

 
(Wanda Chotomska) 

 

 

 

 

XVIII POWIATOWY 

KONKURS POETYCKI 

on-line 

BEZ TYTUŁU ... 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

 

 

Cele: 

 Inspirowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży. 

 Kształcenie myślenia i języka dziecka oraz rozbudzanie jego wyobraźni 

i wrażliwości. 

 Eksponowanie i promocja dziecięcej twórczości. 

 Integracja szkolnych środowisk twórczych. 



 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

 

2. Tematyka wierszy  - dowolna. 

 

3. Do konkursu należy zgłaszać maksymalnie 2 wiersze jednego autora (mile widziane: 

napisane na komputerze). 

 

4. Utwory muszą być opatrzone w dane: 

 imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres, telefon kontaktowy 

 w przypadku reprezentowania szkoły: 

także imię i nazwisko nauczyciela, dokładny adres szkoły 

 

5. Prace  oceniane  są  w  grupach  wiekowych  i   tak  też  będą   przyznawane  nagrody       

i wyróżnienia: 

I. klasy 1 - 3  -  szkoła podstawowa 

II. klasy 4 - 6  -  szkoła podstawowa 

III. klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe 

 

6. Nie zwracamy prac konkursowych. 

 

7. Nie ograniczamy liczby zgłoszeń. Zapraszamy wszystkich młodych twórców do udziału  

w konkursie. 

 

8. Prace należy składać osobiście w Sekretariacie Placówki lub za pośrednictwem 

poczty/przesyłki kurierskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2021r.  
(decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ 

43-190 MIKOŁÓW 

ul. Karola Miarki 9 

 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 czerwca 2021 r. 
 

10. Nagrodzone wiersze opublikujemy na stronie internetowej OPP - www.oppmikolow.pl 

 
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane do ogłoszenia wyników 

konkursu.  

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku zbyt małej liczby 

zgłoszeń.  
 

13. Wszelkich informacji udziela osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: 

Jadwiga HORYŃ, tel.  506525245 

 

14. Kontakt: Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Mikołów, tel. 32 226 05 11. 

http://www.opp.naszmikolow.pl/

