
 
 

Miejski Konkurs Literacki pod hasłem „Ekologiczna poezja” 

„Środowisko to jest wszystko” 

 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorzy konkursu: 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie reprezentowana 

przez Anetę Dudę – nauczycielkę języka polskiego, 

 Urząd Miasta Kętrzyn. 

2. Adresaci konkursu:  

Uczniowie klas 4-8 kętrzyńskich szkół podstawowych. 

3. Patronat nad konkursem: 

Burmistrz Kętrzyna – Ryszard Niedziółka  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  „Komunalnik” Sp. z o. o. w Kętrzynie 

4. Cele konkursu:  

 rozwijanie i kształtowanie zdolności twórczych dzieci i młodzieży, 

 poszerzanie kreatywności i wyobraźni uczestników, 

 uwrażliwienie na piękno przyrody i konieczność jej ochrony, 

 propagowanie postaw ekologicznych, 

 promowanie akcji ekologicznych, 

 rozpowszechnianie wiedzy na temat recyklingu, 

 pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz wykorzystywania odpadów 

w życiu codziennym, 

 rozbudzanie zamiłowania i szacunku do przyrody, 

 rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, 

 zwiększanie świadomości na temat działań proekologicznych we własnym otoczeniu,  

 zdobywanie wiedzy o ekologii,  

 aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie ekologii. 

5. Forma konkursu – wiersz:  

 długość dowolna, 

 forma dowolna (wiersz może mieć charakter refleksyjny, opiewający piękno przyrody, 

może mieć formę listu otwartego, apelu czy odezwy).   

6. Tematyka – szeroko pojęta ekologia.  

7. Warunki uczestnictwa: 

 konkurs ma charakter otwarty, dlatego też każda placówka może zgłosić dowolną 

liczbę uczestników, 



 
 

 każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę, 

 wiersz należy opatrzyć godłem, dane osobowe (imię i nazwisko, wiek, pełna nazwa 

szkoły i klasa, do której uczęszcza uczeń, numer telefonu lub adres e-mail)  napisać 

na kartce i umieścić ją w kopercie podpisanej godłem, 

 do pracy dołączyć zgodę na udział w konkursie wraz z oświadczeniem o zapoznaniu 

się z regulaminem konkursu – jednego z rodziców/opiekunów prawnych, 

 prace należy złożyć do dnia 15 listopada 2021 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Kętrzynie, ul Bydgoska 1. 

8. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez 

uczestników konkursu). 

9. Prace uczniów zgłoszone do konkursu będzie oceniała komisja powołana przez organiza-

torkę konkursu. 

10. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy ufundowane przez Burmistrza Kętrzyna oraz 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  „Komunalnik” Sp. z o. o. w Kętrzynie. 

11. O wynikach oraz terminie wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione telefonicznie 

bądź przez pocztę elektroniczną.  

 

ORGANIZATORKA: 

Aneta Duda 

nauczycielka języka polskiego SP3 w Kętrzynie 


