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        Zachęcamy dzieci oraz młodzież do wzięcia udziału w konkursie 
związanym z polską siatkówką. Dyscyplina ta jest niezwykle popularna 
wśród młodych ludzi. Co prawda nie wszyscy w nią grają, ale na pewno 
wielu kibicuje polskiej drużynie, a przy tym dobrze się bawi. 
       Mamy nadzieję, że nasz konkurs przyczyni się do powiększenia grona 
sympatyków tej pięknej dyscypliny sportowej.  
      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum. Nie ogranicza się ilości nadesłanych prac          
z danej szkoły. Jeden uczeń może brać udział w kilku kategoriach, ale praca 
powinna być indywidualna. 

 
 

Kategorie konkursu: 
A. Literacka:  

                      a/ „To był niesamowity mecz siatkówki!” - Napisz relację z tego wydarzenia, 

wcielając się      
                                w rolę komentatora sportowego. Objętość pracy do dwóch stron A4 / na odwrocie  
                                pracy prosimy umieścić metryczkę / ZAŁ.2 

b/ Napisz fraszkę poświęconą postaci wybranego trenera kadry 
narodowej siatkarzy. / ZAŁ.2 

 

B. Plastyczna: 
- Wykonaj portret lub karykaturę wybranego Złotego Polskiego 
Siatkarza, biorącego udział w Mistrzostwach Świata 2014 w Polsce  
/ technika malarska lub rysunkowa - dowolna, format A4 / na odwrocie pracy 

prosimy umieścić metryczkę / ZAŁ.2 

 
  

Prace oceni niezależne jury powołane przez organizatora konkursu. 
 

Prace prosimy przesłać wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia /ZAŁ.1                                     

do dnia  -  17 kwietnia 2015r.   na adres: 
 

 
ZSGLiZ - Publiczne Gimnazjum w Byczynie 

ul. Borkowska  3,     46-220 Byczyna 
tel. 77 413 51 48 

z dopiskiem: Siatkówka konkurs 
 

Regulamin i załącznik do pobrania na stronie naszej szkoły –  
                                            
      Koszt przesyłki prac pokrywa uczestnik konkursu. 
 

I. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.    
II. Termin ogłoszenia wyników ustala Organizator. Informacja zostanie 

przekazana pocztą elektroniczną, telefonicznie i umieszczona na stronie 
internetowej organizatora. 

III. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie oraz pocztą 
elektroniczną o terminie wręczenia nagród i podsumowaniu konkursu. 

 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Prace niezawierające karty zgłoszenia, niespełniające wyżej określonych wymagań formalnych, 
przesłane na nieprawidłowy adres i prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego 
opakowania, nie będą brane pod uwagę. 
2. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane;  mogą być natomiast odebrane po jego zakończeniu 
w Publicznym Gimnazjum w Byczynie w terminie do 30 czerwca 2015r. / adres j.w. 
3. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, TV, 
internecie i innych mediach w celach promocji konkursu. 
5. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów oraz 
przez ich prawnych opiekunów /w przypadku osób niepełnoletnich/. 
6. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez 
organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu. 
7. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca jest 
autorem/autorką przesłanych prac. Organizator przewiduje również prezentację wystawy 
pokonkursowej w innych instytucjach oraz ośrodkach kultury. 
8.Laureaci na podsumowanie konkursu przyjeżdżają na koszt własny i są ubezpieczeni przez jednostkę 
delegującą. 

 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 
 
 
 
 

        

  Liczymy, że młodzi kibice nas nie zawiodą i zagrają w konkursie.  

         Serdecznie zapraszamy!  


