
REGULAMIN  

XVII POWIATOWEGO  KONKURSU 

LIRYKI  MORSKIEJ DLA UCZNIÓW 

KLAS VI - VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO 

ZŁOTA  MUSZLA  2021 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

➢ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie. 

2. ZASIĘG KONKURSU 

➢ Konkurs swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu sławieńskiego. 

3. CELE KONKURSU 

➢ Rozbudzenie wyobraźni literackiej młodzieży oraz uwrażliwienie na piękno przyrody naszej  

  Małej Ojczyzny. 

➢ Odkrywanie, kształtowanie i promowanie twórczości pisarskiej wśród młodzieży. 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

➢ Każdy uczestnik może przesłać do 2 wierszy o tematyce morskiej lub do 2 tekstów szant  

w wersji elektronicznej na email: angelikakuriata@sp3.darlowo.pl 

➢ Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

➢ Wiersze muszą być oznaczone godłem (pseudonimem). 

➢ W karcie uczestnika należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę 

szkoły, dane opiekuna (nauczyciela).  

➢ Każdy uczestnik musi dołączyć wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna kartę 

zgłoszenia oraz zgodę. 

➢ Przesłane teksty powinny być poprawne pod względem ortograficznym i językowym  

(rażące błędy dyskwalifikują pracę).  

➢ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych utworów na stronie   

internetowej  szkoły, szkolnym profilu Facebooka oraz na łamach prasy.                                                                                 

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

➢ Termin nadsyłania tekstów upływa 09.05.2021 r. 

6. KONTAKT I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

➢ Strona szkoły: www.sp3.darlowo.pl 

➢ Angelika Kuriata tel. 728 307 661 

➢ Małgorzata Brzozowska tel. 503 431 466 

mailto:angelikakuriata@sp3.darlowo.pl
http://www.sp3.darlowo.pl/


7. OCENA I NAGRODY 

➢ Jury oceniać będzie tematykę wierszy i szant, wrażliwość poetycką, oryginalność ujęcia tematu 

oraz poprawność i piękno języka ojczystego uczestników konkursu. Na zwycięzców czekają 

atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

8. WYNIKI 

➢ Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2021 roku.  

Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną wcześniej poinformowani indywidualnie.                                   

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

      Dorota Adryańczyk 

 Małgorzata Brzozowska 

Angelika Kuriata 

 

 

 

Mamy nadzieję,  

że kończąc XVII edycję konkursu i nie narażając niczyjego zdrowia, będziemy mogli gościć 

młodych poetów oraz ich opiekunów w naszym urokliwym mieście.  

Niech ten wyjątkowy rok nie ostudzi Waszej twórczej wrażliwości,  

a każdy nowy dzień stanie się piękną inspiracją! 

 

 


