
Honorowy patronat nad konkursem sprawuje 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia wyróżniających się prac konkursowych  

z dotychczasowych edycji można obejrzeć na stronie  

szkoły www.sp22.pl w zakładce Z życia szkoły. 

 

 

 

 

 

 

W sprawie konkursu prosimy kontaktować się  

 z p. Iwoną Blank w godz. 8.00 - 14.00 tel. 603 700 167  

e-mail   iwona_blank@sp22.pl 
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   SP nr 22 - Płock 2016 

Opowieści  

z  

dreszczykiem… 

 

…raz jeszcze 

http://www.sp22.pl/
mailto:iwona_blank@sp22.pl


Lubisz się bać? Uwielbiasz dreszczyk emocji?  

W dodatku ciągle pakujesz się w tarapaty próbując odkryć  

                                                                      TAJEMNICĘ? 

Jeśli chcesz opowiedzieć swoje przeżycia pełne 

niesamowitych zbiegów okoliczności, masz bujną wyobraźnię  

i wymyślasz fantastyczne historie, w dodatku masz lekkie pióro, 

dużo dobrych chęci i … odwagę, żeby pokazać swój talent innym, 

kon iecznie weź udz iał w naszym konkursie ! 

Uchyl nam drzwi do świata pełnego tajemniczych miejsc  

i postaci, magicznych przedmiotów i fantastycznych stworzeń. 

Popuść wodze fantazji i stwórz intrygującą opowieść pełną 

magii i tajemniczych zdarzeń. 

 

 

Jury powołane przez organizatorów oceni:  

 stronę literacką (oryginalność, pomysłowość, poprawność    

          stylistyczną i ortograficzną) 

 

 szatę graficzną (pomysłowość i estetykę wykonania  

          oprawy, strony tytułowej, ilustracji) 

        

 Na zwycięzców  czekają atrakcyjne nagrody.  Przewidujemy 

przyznanie nagród głównych i wyróżnień w dwóch kategoriach 

wiekowych (kl. III – IV, kl. V – VI). Komisja konkursowa zastrzega 

sobie prawo do innego podziału nagród. 

ZASADY   UCZESTNICTWA 
 

  Konkurs „Piszę książkę” adresowany jest do uczniów szkół 

podstawowych. Uczestnikami będą uczniowie, którzy w terminie  

do 3 lutego 2017 roku dostarczą efekt swojej indywidualnej i samo- 

dzielnej twórczości pisarskiej, ilustratorskiej i edytorskiej (może to 

być np. opowiadanie, zbiór wierszy, komiks, pamiętnik…) 

 

Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie 

rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby 

konkursu (tekst oświadczenia w załączeniu).  

 

Pracę konkursową wraz z wypełnioną metryczką (w załączniku) należy 

przesłać na adres: 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 

ul. Czwartaków 6 

09 – 403 Płock 

z dopiskiem na kopercie: „Piszę książkę” 

 

 

 

 

 

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie 

prawo do publikowania nagrodzonych tekstów bez zgody ich autorów. 

O szczegółach imprezy podsumowującej konkurs zainteresowanych 

poinformujemy telefonicznie. 

 



OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na wprowadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka ……………………………………………………………………….…………………………………… 

………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

/imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły, klasa/ 
 

w bazie danych prowadzonej przez Szkołę Podstawową z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 22 w Płocku przy ul. Czwartaków 6, zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 
z późn. zm.). Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 
dziecka przez organizatorów Konkursu - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z promocją 
działalności organizatora Konkursu. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku 
to publikacje, Internet, telewizja. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) 
poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wglądu do danych, poprawiania 
ich, a także możliwości żądania usunięcia ich z bazy danych. 
 
…………………. 

      data …………..……………..………………………….. 

                                                                                   podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka autora pracy przygotowanej 
na XV Powiatowy Konkurs Literacki „Piszę książkę” 

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………… 

Klasa …………………………. 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora. 

 

…………………………………                                                                   …………………………………  

     podpis autora                                                                                   podpis opiekuna 

 

 


