
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU 

„Poznaję baśnie i legendy pomorskie” 

 

I. Organizator 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża  

ul. Gdyńska 7,  83-330 Żukowo 

tel. 58 681 87 62 

II. Tematyka 

Tematem konkursu są legendy pomorskie. Co roku zmieniany będzie region, którego 

będą dotyczyć legendy. 

III. Cele konkursu 

a) Upowszechnianie wiedzy na temat historii i kultury Pomorza. 

b) Wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży dziejami i kulturą własnego regionu. 

c) Zachęcanie do dalszego samodzielnego poznawania legend, baśni, bajek, podań 

związanych z Pomorzem.   

d) Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz umiejętności plastycznych; 

IV. Adresaci  

Uczniowie klas I – III,  IV -  VI  oraz VII - VIII. 

V. Warunki konkursu 

Tematem konkursu jest przedstawienie w formie pracy plastycznej wybranego fragmentu legendy.  

Praca w formacie A4 musi być wykonana samodzielnie.  

Nie przyjmujemy prac grupowych. 

Termin nadsyłania prac do 30.11.2021r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres 

szkoły. Można dostarczyć prace do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku, w godz. 

08:00 – 15:00. 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz szkolnym Facebooku do 17 grudnia 

2021r. 

Odbiór nagród od 10.01.2022r. do 28.02.2022r. w sekretariacie szkoły. Nagrody nie 

odebrane przechodzą na rzecz organizatora. 

 

VI. Technika wykonania  

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej. Do konkursu   nie  

zostaną  dopuszczone  prace  przestrzenne  i  wykonane  z  materiałów  sypkich. 

 



V. Ocena prac, laureaci konkursu 

1.  Oceny  prac  dokona  powołana  przez  Organizatora  Komisja  Konkursowa ( 

przedstawiciel dyrekcji, nauczyciele języka kaszubskiego i plastyki, biblioteki) . 

2.  Kryteriami  oceny  będą: 

a)  Oryginalność  przedstawionego fragmentu legendy. 

b)  Walory  artystyczne: kompozycja,  gama  kolorystyczna,  technika  wykonania.   

3.  Decyzje  Komisji  Konkursowej  są  ostateczne. 

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie przyznania części nagród                                  

i  wyróżnień oraz do innego ich podziału w zależności od jakości, ilości i rodzaju 

nadesłanych  prac  konkursowych. 

 

 

Na odwrocie pracy należy przykleić: 

1. metryczkę z danymi: imię, nazwisko dziecka, klasa, tytuł legendy, tytuł sceny, nazwa 

szkoły z adresem, numerem telefonu i adresem e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, 

pod którego kierunkiem praca została wykonana (dane wypisać należy drukowanymi 

literami); 

2. niżej podane załączniki: 

1) Wojewódzki Konkurs „Poznaję baśnie i legendy pomorskie – Legendy żukowskie”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu.  

Data i podpis nauczyciela.  

Data i podpis prawnego opiekuna uczestnika konkursu. 

2) Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy w celu upowszechnienia rezultatów oraz 

na ewentualną publikację wizerunku laureata na stronie internetowej organizatora 

konkursu oraz na popularyzowanie jego idei.  

Data i podpis prawnego opiekuna uczestnika konkursu. 

3) Wyrażam zgodę na przekazanie danych mojego dziecka (imię nazwisko) 

………………………….. partnerom, sponsorom oraz patronom medialnym w celu 

realizacji Konkursu.  

Data i podpis prawnego opiekuna uczestnika konkursu. 
 

Prace przechodzą na własność organizatora i przechowywane będą w szkole organizatora. 

 

Bibliografia:  

J. Mamelski „Legendy Żukowskie” 

A. Grzędzicki „Legendy Żukowskie” 

 

 

 



Imię, nazwisko, klasa 

 

 

 

Tytuł i autor legendy  

 

 

 

Tytuł sceny 

 

 

 

Nazwa szkoły, adres, e-mail, tel 

 

 

 

 

 

Imię, nazwisko nauczyciela, tel 

 

 

 

 

*proszę wypełnić drukowanymi literami 

 

 

 

Wojewódzki Konkurs  

„Poznaję baśnie i legendy pomorskie – Legendy żukowskie” 

 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu.  

 

2) Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy w celu upowszechnienia rezultatów oraz na 

ewentualną publikację wizerunku laureata na stronie internetowej organizatora konkursu oraz 

na popularyzowanie jego idei.  

 

3) Wyrażam zgodę na przekazanie danych mojego dziecka (imię nazwisko) 

……………………………………………….… partnerom, sponsorom oraz patronom 

medialnym w celu realizacji Konkursu.  

 

 

………………………………………………………………… 

Data i podpis prawnego opiekuna uczestnika konkursu. 

 

 


