
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. ZIEMI BYTOMSKIEJ 

ZAPRASZA DZIECI I ICH RODZINY 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE RODZINNYM 

RYMOWANKA PO ŚLĄSKU 

 

 
I. Dane ogólne  

 

1. Organizator – Szkoła Podstawowa nr 42 im. Ziemi Bytomskiej 

2. Uczestnik Konkursu – uczniowie szkoły i ich rodziny 

3. Zwycięzca - laureat konkursu wyłoniony pośród Uczestników Konkursu, na 

zasadach określonych poniżej w niniejszym regulaminie. 

 
II. Zasady uczestnictwa w konkursie 

 

 

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich Uczniów Szkoły i ich rodzin. 

2. Nazwa i temat konkursu to "Rodzinny konkurs na rymowankę po śląsku”. 

3. Celem konkursu jest wybór najciekawszej rymowanki. 

4. Każdy z uczestników (rodzina) może nadesłać tylko jedną rymowankę.  

5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i jego regulaminu.  

6. Nadesłane rymowanki muszą: 

• poruszać temat tradycji śląskich; 

• liczyć co najmniej 8 wersów; 

• być napisane zgodnie z obowiązującymi normami  i zasadami obyczajowo-

społecznymi, nie godzić w niczyj wizerunek ani interes prywatny; 

7. Prace w formie tekstowej należy dostarczaj do pani Małgorzaty Grossmann do  

     dnia 7 grudnia 2016 r. 

8. Praca winna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko autora, klasa,  tytuł,  

 

 



 

 

III. Dane osobowe uczestników 
 
 

1. Przesyłając zgłoszenie, użytkownik oświadcza, że ma pełne prawo do  

dysponowania treścią oraz że przysługują mu autorskie prawa, które nie są 

ograniczone na rzecz osób trzecich. 

2. Udział w konkursie skutkuje  wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody 

na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby 

konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie 

danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.).  

 

 

IV. Zasady pracy jury. 
 

1. Jury pracuje zgodnie z zasadami zawartymi w tym Regulaminie. 

2. W skład Jury Konkursu wchodzi: przewodniczący, sekretarz i  

    członkowie. 

3. Członków Jury powołuje Organizator konkursu.  

4. Ustalone przez członków Jury oceny są jawne, ostateczne i nie podlegają  

     weryfikacji. 

 

V. Nagrody 

 
1. Dyplomy i upominki za udział otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.  

2.  Nagroda główna to  Rodzinny podwieczorek w kawiarni. 
 

 
 


