
REGULAMIN KONKURSU 
Stalowa Wola Dzieci 

 
 
 
ORGANIZATOR: 
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. 
 
JURY KONKURSU: 
W skład jury wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Domu Kultury  
w Stalowej Woli, Redakcji Tygodnika Sztafeta, Portalu Stalowka.Net, TVK 
Stella, Radia Leliwa. 
 
TERMINARZ: 
- ogłoszenie konkursu: 22 lipca 2016 r.  
- termin składania prac w Letniej Czytelni w Parku 24 lub w Miejskim 
Domu Kultury w Stalowej Woli: do 9 sierpnia 2016 r. (do godz. 14.00)  
z dopiskiem „KONKURS - Stalowa Wola Dzieci”.  
- obrady jury odbędą się 10 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00. 
- termin ogłoszenia wyników: 11 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00  
w Letniej Czytelni w Parku 24. 
 
UCZESTNICY KONKURSU: 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III oraz IV-VI szkół 
podstawowych ze Stalowej Woli. Każda osoba może złożyć tylko jedną 
pracę. 
 
CEL: 
Nabycie przez uczniów wiedzy o swoich prawach wynikających  
z międzynarodowej konwencji o prawach dziecka. Wprowadzenie do 
metody pracy Letniej Czytelni MDK zagadnień Pedagogiki Korczaka. 
 
Konkurs dotyczy: 
- dla klas I-III: stworzenia pracy plastycznej – pocztówki na temat: 
- W wakacje Mam prawo do…? Moje wymarzone wakacje   
- dla klas IV-VI: napisania listu na temat: 
W wakacje mam prawo do… - list do przyjaciela, kolegi z innego 
kraju. 
 
Wymagania dotyczące stworzenia pocztówki: 
- wykonana samodzielnie i odręcznie, 



- nie większa niż strona formatu A5,  
- włożona do podpisanej koperty z dopiskiem: „KONKURS - Stalowa Wola 
Dzieci”, 
- wykonana techniką dowolną. 
 
Ocenie podlegać będzie: 
- samodzielność wykonania, 
- estetyka pracy, 
- zgodność z tematem,  
- bogata i ciekawa treść. 
 
 
Wymagania dotyczące napisania listu: 
- napisany samodzielnie i odręcznie, 
- nie dłuższy niż strona formatu A4,  
- włożony do podpisanej koperty z dopiskiem „KONKURS - Stalowa Wola 
Dzieci”.   
 
Ocenie podlegać będzie: 
- samodzielność pisania, 
- estetyka pisma, 
- zgodność z tematem,  
- bogata i ciekawa treść,  
- poprawność gramatyczna i językowa, 
- strona graficzna i formalna listu (należy pamiętać o miejscowości, dacie  
w prawym górnym rogu kartki, nagłówku ze znakiem interpunkcyjnym, 
zwrocie grzecznościowym, podpisie, akapitach, pisowni zaimków wielkimi 
literami: Ty, Twoich, Tobie, Cię, Ciebie, itd.).  
 
FORMA SKŁADANIA PRAC: 
Napisany list czy wykonaną pracę plastyczną, włożone do podpisanej 
koperty: z dopiskiem: „KONKURS - Stalowa Wola Dzieci”, należy składać 
w Letniej Czytelni w Parku 24 lub w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury 
w Stalowej Woli w terminie do 9 sierpnia 2016 r. do godz. 14.00.  
Do wykonanej pracy konkursowej należy dołączyć karteczkę ze swoimi 
danymi: imię, nazwisko, szkoła, klasa i numer telefonu.  
 
NAGRODA: 
Nagroda główna – za zajęcie I. miejsca oraz wyróżnienia.  
Zwycięskie prace z obu kategorii zostaną opublikowane w kolejnym 
wydaniu tygodnika Sztafeta. 



 
PRAWA AUTORSKIE: 
Organizator ma prawo do bezpłatnej prezentacji wszystkich prac.  
Organizatorowi konkursu przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania ze 
wszystkich otrzymanych prac konkursowych na następujących polach 
eksploatacji: 
- zwielokrotniania poprzez fotografowanie, drukowanie, wykonywanie 
odbitek przy użyciu nośników cyfrowych, technik video, techniką 
komputerową lub przy pomocy rzutnika, 
- publicznego udostępniania, odczytywania na ogólnodostępnych 
imprezach i wydarzeniach kulturalnych dla celów promocyjnych 
organizatora konkursu oraz w środkach masowego przekazu, a także 
wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci 
multimedialnej, Internetu. 
Organizator ma obowiązek podczas w/w form prezentacji oraz 
udostępniania, podpisywać autorów prezentowanych prac.  
 
DANE KONTAKTOWE: 
Pytania związane z konkursem prosimy kierować do animatorów Parku 24 
pod numerem telefonu: (15) 842 09 50, wew. 118. Koordynator projektu: 
Iza Wrzosek, tel: 781121107 
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