
      

                                                                                                  

  

Szkoła Podstawowa nr 111 w Łodzi oraz Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 w Łodzi 

ogłaszają I Międzyszkolny Konkurs Pisania Bajek pt. „Moje magiczne miejsce”. 

Do udziału zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku, Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego nr 4 w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi. 

 

Regulamin konkursu 

 

      Organizator: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi 

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 w Łodzi 

 

Cele konkursu: 

1. Motywowanie dzieci do rozwijania zdolności literackich. 

2. Uwrażliwianie dzieci na piękno słowa pisanego. 

3. Propagowanie czytelnictwa. 

4. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności. 

5. Propagowanie postawy otwartości. 

6. Propagowanie idei „małej ojczyzny”. 

 

Regulamin: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI - VIII 

2. Każdy uczestnik przysyła jedna krótką bajkę (maksymalnie 3 strony wydruku A4), 

której treść nawiązuje do historii, kultury, tradycji lub współczesności miasta bądź 

regionu, z którego pochodzą uczniowie.  W treści utworu powinny się również 

pojawić wątki związane z tolerancją wobec szeroko rozumianej inności                         

(np. pochodzenie, religia, wiek, niepełnosprawność, ubóstwo, płeć itp.)  Mile widziane 

jest użycie elementów języka charakterystycznego dla danego regionu lub mniejszości 

narodowej.       

3. Bajka musi stanowić samodzielną pracę uczestnika (dopuszcza się opiekę nauczyciela). 

4. Utwór może być utrzymany w dowolnej konwencji, pisany prozą bądź wierszem. 

Organizator zastrzega jedynie, że bajki pisane wierszem powinny być bajkami 

narracyjnymi i zawierać minimum 20 wersów. 

5. W konkursie biorą udział tylko prace dotychczas nigdzie niedrukowane ani  

nienagradzane.  

6. Prace należy przesyłać na adres mailowy: bajkowykonkurs@op.pl w terminie             

do 22 marca 2019 

7. Prace należy przesłać w formacie PDF, natomiast w treści maila, prosimy podać 

następujące dane: 

• imię i nazwisko,  

• adres, e-mail, i telefon kontaktowy do rodziców, 

• adres szkoły, telefon kontaktowy do szkoły, 

• imię i nazwisko nauczyciela opiekuna pracy. 

8. Nadesłane bajki oceni jury powołane przez Organizatora. 

9. Jury nagrodzi 3 najlepsze bajki. 



      

                                                                                                  

  

10. Jury może również przyznać wyróżnienia dla wybranych autorów. 

11. Wyłonieni przez jury autorzy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

12. Dodatkową nagrodą będzie publikacja tekstów na stronach internetowych 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania nadesłanych tekstów oraz danych 

osobowych autorów do realizacji celów statutowych placówek. 

14. Rozstrzygnięcie konkursu i jego uroczyste zakończenie nastąpi podczas wizyty uczniów           

z Białegostoku w Łodzi, o dokładnym terminie uczestnicy zostaną poinformowani 

mailowo 

15. Nagrody należy odebrać osobiście. Organizatorzy nie przesyłają nagród. 

16. Zgłoszenie utworów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że są to utwory 

własne, niepublikowane i nienagradzane w konkursach, a także z wyrażeniem zgody              

na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych autora oraz nadesłanych tekstów                 

w celach promocyjnych niniejszego konkursu oraz w publikacjach internetowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


