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REGULAMIN KONKURSU REALIZOWANEGO W RAMACH INICJATYWY 

„JA TEŻ UMIEM PŁYWAĆ” 

 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanego w ramach 

inicjatywy pod nazwą „Ja też umiem pływać” realizowanej w ramach projektu 

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” dofinansowanego ze środków programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz 

Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD 

„TRYGON – Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna”. 

 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU  

Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej 

w Krzeszowie Górnym Krzeszów Górny 109, 37 – 413 Harasiuki oraz Stowarzyszenie Naszym 

Dzieciom Harasiuki 112A, 37 – 413 Harasiuki. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeszowie Górnym, 

a wyniki zostaną podane podczas spotkania podsumowującego inicjatywę w dniu 10 grudnia 

2018 r. oraz na stronie internetowej szkoły: https://kgszkola.superszkolna.pl/ 

 

CEL KONKURSU  

Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania umiejętnością pływania, popularyzacja 

zalet umiejętności pływania i zdrowego spędzania wolnego czasu, a także aktywizowanie 

uczniów oraz kształtowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. 

 

KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w formie opisowej lub plastycznej (technika 

dowolna) na temat: „Umiejętność pływania pozwoli mi ...”. 

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie 

Górnym do 30 listopada 2018 r. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oddziałów I – VIII. Każdy uczeń może złożyć 

max. 1 pracę. 
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2. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszenia do konkursu, która stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Przekazując pracę na konkurs Autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie bez 

dodatkowych zezwoleń autorów, a z pełnym poszanowaniem ich praw do autorstwa 

poprzez podanie nazwisk. W wypadku publikacji nie jest przewidziane jakiekolwiek 

wynagrodzenie. 

 

ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnicy składają przygotowane przez siebie prace w formie opisowej 

i plastycznej w w/w terminie w sekretariacie PSP w Krzeszowie Górnym  

2. Ocenie podlegać będzie zarówno treść, jak i poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, 

stylistyczna i gramatyczna tekstu oraz technika i estetyka pracy. 

3. Komisja przyznawać będzie uczestnikom punkty za: 

 treść (pomysłowość, dynamikę, ciekawość, poprawność językową), 

 wykonanie ( estetykę pracy). 

4. Prace oceniać będzie powołane jury. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 grudnia 2018 r. podczas spotkania 

podsumowującego inicjatywę. 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje jury konkursu. 

 

 Organizatorzy 
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Załącznik do regulaminu 
konkursy pt: „Umiejętność 

pływania pozwoli mi ...” 
 

Karta zgłoszenia do konkursu 

pt: „Umiejętność pływania pozwoli mi na ...” 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

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

Klasa ….............................................. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem autorem pracy w formie opisowej przekazanej na Konkurs oraz że nie 

narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów 

prawa. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu pt: „Umiejętność pływania 

pozwoli mi na ...”. 

 

...............................................      .............................................................  

(data i miejscowość)        (podpis uczestnika)  

 

 

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ..........................................................................., ucznia 

oddziału …................... w konkursie pt: „Umiejętność pływania pozwoli mi na ...”. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu pt: „Umiejętność pływania 

pozwoli mi na ...” i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

...............................................    .....................................................................................  

(data i miejscowość)     (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
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