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Szanowni Państwo 

Dyrektorzy i Nauczyciele  

szkół podstawowych  

wschodniej Wielkopolski 
 

REGULAMIN 

I Gadaninek w Konińskim Małym Przeglądzie 

 

1. Imprezę organizuje Wyższa Szkoła Pedagogiczno  – Techniczna w Koninie 

pod patronatem p. Waldemara Witkowskiego Wiceprzewodniczącego 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

2. Adresat  Konkursu to dzieci i młodzież klas IV - VI szkół podstawowych 

wschodniej Wielkopolski.  

 Konkurs ma na celu prezentacje światopoglądu dzieci i młodzieży i 

rozwój ich twórczych talentów literackich. Udział w konkursie stwarza 

możliwości porównania wizji świata i twórczości ze światopoglądem 

zawartym w utworach rówieśników. Dodatkowym celem konkursu jest 

zapoznanie uczestników ze zjawiskiem multikulturowości i jej śladów w 

historii i kulturze polskiej. 

3. Tematyka prac konkursowych to: 

 

3.1. Gdybym to ja był Królem Maciusiem I - kartka z pamiętnika. 

3.2. Król Maciuś Pierwszy i jego rządy - opis postaci literackiej. 

3.3. Napisz w imieniu Króla Maciusia Pierwszego list do współczesnych 

dzieci. 

3.4. Napisz w imieniu Króla Maciusia Pierwszego list oficjalny do polityków. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres Wyższej 

Szkoły Pedagogiczno – Technicznej w Koninie w terminie do 30 listopada 

2016 roku  tekstów prozatorskich (każdy utwór w trzech egzemplarzach). 

Maksymalna objętość prac prozatorskich to trzy strony maszynopisu. 

Wszystkie teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać nazwę 

szkoły i klasę. Każdy egzemplarz pracy czytelnie podpisuje opiekun, który w 

ten sposób zaświadcza o jej autentyczności.  

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.  

6. Przysłanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich ewentualną 

publikację.  



7. Prace konkursowe ocenią jurorzy – współpracownicy Uczelni realizujący 

projekt pod nazwą Koniński Mały Przegląd, spotkają się oni z laureatami 

podczas imprezy finałowej w  siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogiczno-

Technicznej w Koninie w dniu 17 stycznia 2017 r. o godz. 11:00. Laureaci 

będą powiadomieni i zaproszeni listownie dwa tygodnie przed planowaną 

imprezą. 

8.   Informujemy, że kierownikiem projektu jest Pan dr Błażej Balewski, który 

udziela informacji na temat konkursu,  

Serdecznie zapraszamy młodzież do uczestnictwa w I Gadaninkach Konińskiego 

Małego Przeglądu. Czekają nagrody i wyróżnienia.  



Załącznik do regulaminu.  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

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

w I Gadaninkach w Konińskim Małym Przeglądzie organizowanym przez 

Wyższą Szkołę Pedagogiczno-Techniczną w Koninie. Jednocześnie wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby 

konkursu. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż praca wykonana przez moje 

dziecko na I Gadaninki w Konińskim Małym Przeglądzie staje się własnością 

organizatora i może być upubliczniana. Wyrażam również zgodę na bezpłatne 

wykorzystanie wizerunku dziecka w celach konkursowych.  

 

 

…........................................................  
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna 


