
 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POEZJI 

PATRIOTYCZNEJ „ Moja Ojczyzna” 
 

Konkurs poezji patriotycznej „Moja Ojczyzna” zachęca do promowania wśród dzieci  

i młodzieży treści o tematyce patriotycznej.  

 

I. ORGANIZATOR  
Wójt Gminy Raniżów oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. 

 

II. CELE KONKURSU  
• Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.  

• Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego.  

• Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej,  

społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.  

• Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej.  

• Utrwalanie poczucia dumy narodowej. 

 • Promowanie młodych talentów.  

 

III. UCZESTNICY KONKURSU  

Kategoria I- uczniowie szkół podstawowych – klasy I-III  

Kategoria II- uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI  

Kategoria III -  uczniowie szkół podstawowych - klasy VII-VIII 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  
• Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego  

wiersza o tematyce patriotycznej dostosowanej do możliwości odtwórczych  

wykonawcy.  

• Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.  

 

V. KRYTERIA OCENY  
 

 

 

owanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji)  

 

VI. NAGRODY  
Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy zaś pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy 

potwierdzające ich udział w konkursie.  

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE: 
1. Obowiązuje szkolny strój galowy.  

2. Kolejność prezentacji:  

- uczestnicy klas I-III SP  

- uczestnicy klas IV-VI SP 

- uczestnicy klas VII-VIII SP 
 

Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Organizatora lub drogą 

mailową: goksir@ranizow.pl do dnia 26.11.2019 roku.  

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:  

Konkurs odbędzie się dnia 30.11.2019 r. o godz. 9.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu   

i Rekreacji w Raniżowie.  

 

mailto:goksir@ranizow.pl


 
 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POEZJI 

PATRIOTYCZNEJ „ Moja Ojczyzna” 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika 

……………………………………………………………………………………. 

2. Kategoria wiekowa (proszę zaznaczyć właściwą):  

□ kat. I (kl. I – III SP)  

□ kat. II (kl. IV – VI SP)  

□ kat. I (kl. VII-VIII SP)  

 

3. Tytuł utworu 

…………………………………………………………..………………………..  

4. Autor utworu 

…………………………………………………………..………………………..  

 

 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na 

potrzeby przeprowadzenia Gminnego Konkursu Poezji Patriotycznej „Moja Ojczyzna” zgodnie                           

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,  

poz. 926 z późn.zm. ) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu  

oraz w celach promocji przedsięwzięcia. 

 

 

………………………………………………………… 

data i podpis rodzica/opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas Gminnego Konkursu Poezji Patriotycznej 

„Moja Ojczyzna” oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie 

internetowej oraz profilu Facebook GOKSiR w Raniżowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.                          

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach promocji 

przedsięwzięcia. 

 

 

………………………………………………………… 

data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 


