
	

	

Regulamin  Konkursu  L i t erack iego  „P i szę ,  bo  lub ię . ”  

Druga  edyc ja  

Drog ie  Dz iec i ,  Szanowna Młodz ieży  

w czasach, gdy wszyscy piszą już tylko posty na Facebooku, i aby złożyć życzenia 

wysyłają sms-y, trudno poczuć się naprawdę wyjątkowym, mieć poczucie, że ktoś 

poświęcił najcenniejsze, co mamy – wolny czas - i zrobił coś samodzielnie, 

specjalnie dla nas. Mamy dla Was wspaniałą propozycję. Pomyślcie o kimś, dla 

kogo chcielibyście zrobić coś wyjątkowego. Następnie wybierzecie jedną z 

podanych możliwości i napiszcie tekst odręcznie, najpiękniej jak potraficie, na 

dowolnie wybranej przez Was materii: na kartce gładkiej lub przyozdobionej, 

dużej lub małej, atramentem, tuszem, pisakiem, kredkami, czym chcecie. 

Napiszcie również komu dedykujecie swoje dzieło. 

Wykonane  prace  wyś l i j c i e  do  nas  na  adres :   

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy 

ul. Strażacka 15, 81-161 Gdynia  

Z dopiskiem: „Piszę, bo lubię.” 

 



	

	

 

D la  kogo  j e s t  t en  konkurs?  

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z wszystkich etapów edukacyjnych. Mogą 

wziąć w nim udział klasy I-III, IV-VI SP, I-III gimnazjum oraz szkoły średnie.  

Terminy  i  kontakt :  

Prace należy przesłać na adres organizatora do 19.05.2017 roku. 

 Koordynator konkursu – Joanna Lisiewicz 

Kontakt -  piszebolubie@pssp.edu.pl 

Nagrody  i  wystawa :  

Spośród nadesłanych prac wybierzemy po t rzy  najpiękniejsze w każdej kategorii 

wiekowej i nagrodzimy je. 

Wszystkie prace, które będą spełniały podane kryteria, wyeksponujemy na 

wystawie w Muzeum Miasta Gdyni. 

Zachęcamy Was do udziału w konkursie. Piszcie, jeśli lubicie. Bądźcie twórcami. 

Zróbcie coś wyjątkowego – sami dla siebie i dla swoich bliskich. 

 



	

	

 

Zasady  redagowania  t ekstu :  

1. Praca musi być wykonana ręcznie tak, aby można było rozpoznać charakter 

pisma osoby, która ją wykonała. 

2. Pismo musi być czytelne. 

3. Pracę należy opatrzyć dedykacją dla wybranej osoby. 

4. Tekst napisany jest na  jeden z podanych tematów: 

• Jeden dzień z życia muszli morskiej (opowiadanie w 1.osobie) 

• Dawno temu na dnie morza… (dowolna forma wypowiedzi) 

• O czym szumią na wietrze żagle Daru Pomorza? (dowolna forma 

wypowiedzi) 

• Miejsce, do którego wracam (dowolna forma wypowiedzi) 

5. Praca musi być bezbłędna pod względem językowym, ortograficznym i 

interpunkcyjnym. 

6. Pracę należy podpisać na odwrocie, uwzględniając następujące dane: 

Imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, wiek ucznia, imię i nazwisko 

nauczyciela prowadzącego. 

 

 


