
 

 

 

 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO 

KONKURSU MŁODEGO TWÓRCY 

„Wszystkie Kolory Ziemi” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Tematem konkursu jest Ziemia w swoich wielu odsłonach – zmienność 

planety, niezwykłe jej zjawiska, zwierzęta i rośliny na niej żyjące, człowiek  

w kontakcie z ziemią, możliwości zastosowania ziemi… i wiele, wiele innych 

aspektów z nią związanych. Liczy się pomysł uczestników, których wyobraźnia  

nie zna granic.  

2. Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne 

Gimnazjum nr 4 STO w Poznaniu, os. Oświecenia 64, 61-209 Poznań,  

tel. 662 209 067, e-mail: sekretariat@społecznaczworka.pl 

 

3. Koordynatorami konkursu są Joanna Uljasz (joanna.uljasz@spolecznaczworka.pl) 

i Paweł Ziegenlaub (pawel.ziegenlaub@spolecznaczorka.pl), tel. 533 501 772 

 

4. Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych  

i gimnazjalnych Miasta Poznania. 

 

5. W konkursie może wziąć udział osoba, która prześlę pracę plastyczną lub 

fotografię i wiersz lub opowiadanie – nawiązujące do głównego tematu. 

 

6. Inspiracją dla zdjęcia lub pracy plastycznej uczestnika może być jego utwór 

literacki lub odwrotnie – młodego artystę do napisania wiersza/ opowiadania może 

zainspirować dzieło plastyczne/ fotografia. Oba dzieła mogą mieć jednego 

twórcę lub dwóch osobnych (z jednej szkoły). 
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II. Zasady zgłaszania prac konkursowych 

 

1. Zgłoszenie powinno zawierać:  

 

a. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, oraz zgodę opiekuna 

prawnego dostępne na stroniehttps://www.spolecznaczworka.pl/ i na FB szkoły. 

b. Utwór literacki: jeden wiersz lub opowiadanie do 3 stron A4 czcionka 12 Times 

New Roman, interlinia 1,5.  

c. Zdjęcie o wymiarach 13x18 lub pracę plastyczną w formacie A3. 

d. Każdy z autorów może zgłosić jeden utwór/dzieło. 

 

2. Obróbka fotografii 

 

Obróbka fotografii przesłanych do Konkursu może polegać jedynie na działaniach 

takich jak  rozjaśnianie, kontrastowanie, redukcjia koloru. 

Nie zezwala się stosowania fotomontaży, łączenia elementów pochodzących  

z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

 

III. Pozostałe ustalenia 

1. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 08.05.2018r. (decyduje data 

stempla pocztowego). Z nadesłanych prac wybrane zostanie 10. Skontaktujemy 

się z ich autorami, aby przesłali prace drogą mailową (cel: stworzenie wystawy). 

Prace te przez tydzień będą brały udział w głosowaniu na FB na nagrodę 

publiczności. 

 

2. Prace zgłoszone na Konkurs nie będą zwracane. 

 

3. Utwory zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich,  

a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

 

4.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 

zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa  

o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. 

Zm.). 
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III. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody  

1. Wybrane 10 osób zaproszone zostanie na uroczystą galę, podczas której nastąpi 

rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród, termin i miejsce  

- 23.05.2018r. o godz. 16:30 w siedzibie szkoły.  

 

2. Na zwycięzców czekają cenne nagrody: tablety, głośniki bezprzewodowe, bony 

podarunkowe i inne.  

 

 

Życzymy powodzenia! 

 


