
 

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki  w Koszalinie  

zaprasza do udziału w IV edycji Powiatowego Konkursu 

Literackiego na bajkę dla rodziców i dzieci, pt: 

 

 

 
 

Cele konkursu:  
 odkrywanie magicznych chwil swojego dzieciństwa zaczarowanego świata bajek, 

 rozwijanie u dzieci pasji czytania i zainteresowania literaturą, 

 zacieśnienie więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne działania dzieci i dorosłych, 

 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, 

 kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z twórczością dla dzieci, 

 zachęcanie do głośnego czytania, 

 rozwijanie umiejętności przedstawiania treści utworów literackich za pomocą środków wyrazu plastycznego, 

 nauka przez zabawę. 

 

Adresaci konkursu: 
Dzieci z klas I-III szkół podstawowych oraz rodzice z terenu Powiatu Koszalińskiego. 

Zasady uczestnictwa: 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora bajki opowiadanej przez babcię, 

dziadka, ciocię lub wujka spisanej i dotąd niepublikowanej, nienagradzanej w innych konkursach, o dowolnej 

tematyce. 

 Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór. 

 Każda szkoła biorąca udział w konkursie przesyła max 3 bajki wyłonione w wewnętrznych eliminacjach  

w danej placówce. 

 Utwór w jednym egzemplarzu w postaci wydruku komputerowego (z załączoną płytą CD z utworem), napisany 

czcionką: Times New Roman, rozmiar: 16, odstęp: 1,5, max na 1-1,5 strony należy złożyć u organizatora wraz  

z załączonymi rysunkami dziecka dotyczącym treści bajki, wykonanymi dowolną techniką plastyczną (format 

A4). 

 Praca powinna być opisana: imię i nazwisko dziecka oraz rodzica/prawnego opiekuna, wiek dziecka, nazwa  

i adres szkoły (adres mailowy szkoły). 

 Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodzica oraz wykorzystanie wizerunku uczestników na potrzeby 

konkursu. Treść oświadczenia w załączeniu. 

Termin składania prac: 

Prace należy składać do 16 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie;  

ul. St. Staszica 6 75-449 Koszalin; tel. 94 343 62 23 

Kryteria oceniania: 

Prace konkursowe będzie oceniało Jury złożone ze znawców literatury dziecięcej, powołane przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie. 



Jury przy ocenie prac będzie zwracało szczególną uwagę na to, czy praca konkursowa: 

 jest zgodna z tematem – bajka, którą opowiedzieli babcia, dziadek, ciocia lub wujek; 

 jest adresowana do dziecka i nie zawiera kontekstów zrozumiałych wyłącznie dla dorosłych; 

 wprowadza w świat wartości uniwersalnych, takich jak: piękno, dobro, miłość, prawda; 

 jest napisana piękną i poprawną polszczyzną; 

 rozwija umiejętność odróżniania dobra od zła, uczy rozwiązywania problemów i konfliktów;  

 unika stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością itp.;  

 nie wzbudza lęków i pesymizmu, unika przemocy, niesie pozytywny przekaz;  

 buduje pozytywny stosunek do świata i ludzi, optymizm i wiarę w siebie.  

Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów 

konkursowych, np. w celu publikacji. 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów, a pozostali uczestnicy 

dyplomy. 

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje drogą mailową do 11.05.2018 r. Informacje 

będzie można uzyskać również na stronie internetowej szkoły: www.sp18koszalin.pl  

Zachęcamy do twórczej pracy !!!! 

Kontakt:  Katarzyna Jacewicz, Justyna Kołecka - tel. 94 343 62 23 

                   

 

Oświadczenia 

 
W związku z przystąpieniem do Konkursu Literackiego na bajkę dla rodziców i dzieci, pt: „Bajki naszych 

dziadków” ja, niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i 

mojego dziecka:  

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania dziecka i rodzica /opiekuna prawnego ……………………………………………. 

do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182).  

 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. Konkursu, 

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z Konkursem, 

3) podanie danych jest dobrowolne, 

4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie,  

ul. Staszica 6. Ponadto, wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie wizerunku dziecka i jego 

opiekuna, fotografowanie oraz videorejestrację przez organizatora Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z promocją Konkursu. Możliwe 

formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje w prasie i Internecie. 

 
Data …………………………..                                                                                         …………………………………………. 

                                                                                                                                                       /podpis składającego oświadczenie/ 


