
 

 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI  

DLA SZKÓŁ SZPITALNYCH i SANATORYJNYCH 
 

 
 

Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Szkoła zorganizowana w szpitalu dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. 
 
 

 Cele konkursu: 

Rozwijanie zainteresowań swoim regionem, rozwijanie umiejętności literackich i 

plastycznych wśród dzieci i młodzieży. Aktywne spędzanie czasu wolnego, wdrażanie 

uczniów/pacjentów do kreatywnej zabawy. 

 Zasady uczestnictwa: 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat, uczniów szkół szpitalnych i 

sanatoryjnych.  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie samodzielnej pracy plastycznej lub 

literackiej zgodnej z podaną tematyką i formą. 

 Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki: 
Praca plastyczna: praca w technice płaskiej, powinna być oprawiona, oprawa w formacie 
maksymalnie do A4 . 
Praca literacka: forma dowolna 
Prace nie spełniające warunków nie będą oceniane. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych 
prac. 

 Terminy i nagrody: 

Prace prosimy przesyłać wraz z kartą zgłoszenia do  30 kwietnia 2018 r  na adres:  

 
Publiczne Gimnazjum nr 6 

ul. Chojnicka 70 
83-200 Starogard Gdański 

z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs plastyczno-literacki” 
 

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej lub 
telefonicznie przez organizatorów do końca maja 2018r.   
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.soswstarogard.pl  
W konkursie przewidziane są nagrody  rzeczowe i dyplomy dla nagrodzonych uczestników. 
 
 

UWAGA: 

 

Każda praca powinna zawierać wypełnioną kartę zgłoszenia 

 dołączoną do regulaminu jako załącznik 1. 

 Wypełnioną kartę prosimy trwale przykleić z tyłu pracy. 

 To jest warunek uczestnictwa w konkursie.  
 

http://www.soswstarogard.pl/


 

Załącznik 1.                          KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE                   

 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI  

DLA SZKÓŁ SZPITALNYCH i SANATORYJNYCH 
 

 

 
 

Imię i nazwisko ucznia: 
 
 

 

 
 

Klasa i wiek 
 
 

 

 
 
 

Adres szkoły: 
 
 
 
 

 

 
Imię i nazwisko  

nauczyciela: 
oraz  

e-mail lub telefon  
 
 

 

 
Tytuł pracy z nazwą miasta 

lub legendy 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka (Imię i nazwisko dziecka), przez organizatora 

konkursu i publikację jego prac na stronie internetowej www.soswstarogard.pl oraz na profilu szkoły na 

portalu Facebook pod nazwą : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim 

                                                                                                         

                                                                                                            …………………………………………………………………. 

                                                                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna  

http://www.soswstarogard.pl/

