
 

Regulamin konkursu literackiego 

„Mnie ta ziemia od innych droższa” 
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży zaprasza 
uczniów klas IV - VII wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Łomża i gmin 
powiatu łomżyńskiego do wzięcia udziału w konkursie literackim pod hasłem „Mnie 
ta ziemia od innych droższa”. 

 

Tytuł tegorocznej edycji: 

„Tu moje serce” 
Cele konkursu: :  

• wzbudzanie zainteresowania pięknem ziemi ojczystej, polskim dziedzictwem 
kulturowym, tradycją i historią naszej ojczyzny lub własnego regionu, oraz wraż-
liwości na piękno ojczystego języka, 

• kształtowanie postawy patriotycznej i szacunku do ziemi ojczystej,  

• rozwijanie talentów literackich. 
 

Warunki uczestnictwa: 

1. Forma pracy: wiersz lub tekst literacki w dowolnej formie (list, opowiadanie, 
opis, rozprawka, esej itp.) o tematyce związanej z hasłem konkursu. 

2. Prace mogą być napisane ręcznie lub komputerowo. 

3. Każda praca powinna zawierać opis: imię, nazwisko i wiek autora, nazwę szkoły 
oraz nazwisko prowadzącego nauczyciela polonisty. 

4. Jedna szkoła zgłasza do konkursu nie więcej niż 5 prac. 

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 
do nich na rzecz organizatora oraz zgodę na bezpłatne wykorzystanie prac w mate-
riałach promujących konkurs oraz materiałach służących popularyzacji wiedzy (z 
zaznaczeniem nazwiska autora).  

6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadze-
nia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w 
tym celu przez organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentu-
alną publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku laureatów na stronach WWW lub 
w prasie.  

7. Prace należy nadsyłać do 24 listopada 2017 roku na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego,  

ul. Piękna 2, 18- 400 Łomża,  

z dopiskiem: „Konkurs literacki”. 

8. W konkursie przewidziane są nagrody główne oraz wyróżnienia. 

9. Wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów nastąpi w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży podczas  uroczystego podsumowania 
konkursu. Laureaci konkursu wraz z opiekunami otrzymają zaproszenia na adres 
szkoły. 

* Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela organizator:          
p. Anna Sobieszuk – anna.sobieszuk4@wp.pl , tel. 608440056  
 


