
„KTO MIŁUJE, TEN ZWYCIĘŻA” 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 W WARSZAWIE 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM  

KONKURSIE LITERACKO - PLASTYCZNYM POŚWIĘCONYM 

KARDYNAŁOWI STEFANOWI WYSZYŃSKIEMU 

 

 Serdecznie zapraszamy uczniów  klas IV-VI szkół podstawowych do 

udziału w konkursie na temat Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

 

 Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

I.  Literacka - ułożenie tekstu piosenki o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. 

(jeśli tekst piosenki zostanie ułożony do znanej melodii lub melodii 

skomponowanej samodzielnie bądź z pomocą dorosłych, prosimy o 

dołączenie zapisu nutowego, linia melodyczna nie będzie jednak brana 

pod uwagę przy ocenie pracy) 

II. Plastyczna -  witraż przedstawiający Kardynała Wyszyńskiego 

(format – nie mniejszy niż A3) 

 

 
Regulamin: 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie. 

2.  Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży życia i nauki Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego oraz promowanie uzdolnień literackich i plastycznych uczniów. 

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie  klas IV-VI szkół podstawowych  z całej 

Polski. 

4. Uczniowie mogą jednocześnie uczestniczyć w obu kategoriach konkursu. Limit prac z 

każdej szkoły jest nieograniczony. 

5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku 

polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich i 

plastycznych. 

6. Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór w kategorii „piosenka” i jeden w 

kategorii „witraż”. 

7. Każda praca (zarówno pisemna, jak i plastyczna) powinna być opatrzona 

następującymi danymi: imię i nazwisko, klasa uczestnika konkursu,  adres i telefon 

szkoły, imię i nazwisko oraz e-mail nauczyciela prowadzącego. 

8. Uczestnicy obu kategorii konkursu dołączają do swoich prac podpisane przez 

rodziców lub opiekunów prawnych zgody  na publikację prac oraz przetwarzanie 

danych osobowych przez organizatora. 

9. Prace prosimy nadsyłać na adres: 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31  

IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, UL. KOBIAŁKA 49 

03-044 WARSZAWA 

TEL. /FAX (022) 741 70 05  

Z dopiskiem ,, KONKURS O KARDYNALE WYSZYŃSKIM” 

10. Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2012 roku. Decyduje data stempla 

pocztowego. 



11. Oceny prac w obydwu kategoriach (literackiej i plastycznej) oraz podziału nagród 

dokona Komisja powołana przez organizatora. 

12. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom, 

wyróżnionym i ich nauczycielom nastąpi 28 listopada 2012 roku w czasie uroczystych 

obchodów Dnia Patrona Szkoły w Szkole Podstawowej nr 31 w Warszawie. 

13. O wynikach konkursu oraz szczegółach dotyczących wręczenia nagród laureaci 

zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie, mailowo lub listownie. Wyniki 

zostaną również ogłoszone na stronie internetowej szkoły. 

14. Nadsyłając pracę na konkurs, uczestnicy zgadzają się na niezbędne poprawki 

redaktorskie w tekście. 

15. Organizatorzy nie będą zwracać prac konkursowych i zastrzegają sobie możliwość 

publikacji nagrodzonych utworów. 

 

Na wszelkie pytania dotyczące konkursu informacji udziela szkolny koordynator: 
Justyna Czulewicz, tel. 607782818, e-mail: justyna.obuchowska@wp.pl. 

 

 

 

  


