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REGULAMIN KONKURSU 

„POZIOMKA wierszem” 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału i warunki, na jakich odbywa się konkurs 

o tytule „POZIOMKA wierszem”. 

2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym  

w dalszej części „Regulaminem”, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola 

Niepublicznego POZIOMKA w Białymstoku. 

4. Konkurs odbędzie się w terminie od 15 – 26.05. 2017 r. w Białymstoku. 

 

Rozdział II 

Organizatorzy 

1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA z siedzibą  

w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2. 

 

Rozdział III 

Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie: Najpiękniejszego wiersza o Przedszkolu 

Niepublicznym Poziomka wraz z ilustracją”. 

 

Rozdział IV 

Komisja Konkursowa 

1. Wyboru dokonuje Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli tj.: Organu 

prowadzącego, Rady Pedagogicznej, powołana przez Dyrektora Przedszkola Niepublicznego 

POZIOMKA w Białymstoku. 

2. Komisję Konkursową tworzą 3 osoby, którym przewodniczyć będzie Przewodniczący 

Komisji. 

3. Prace Komisji są niejawne, odbywają się tylko z udziałem powołanych do niej przedstawicieli 

i dotyczą dokonania wyboru „Najpiękniejszego wiersza o Przedszkolu Niepublicznym 

Poziomka wraz z ilustracją”. 

4. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu i wybiera jego 

laureatów. 

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

Rozdział V 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i ich rodzin z Przedszkola Niepublicznego POZIOMKA  

w Białymstoku. 

3. Uczestnikiem konkursu jest dziecko, jednakże praca może być wykonana zespołowo 

np. wspólnie z rodzicem, rodzeństwem, dziadkami. 
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4. Każdy Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową. 

5. Praca konkursowa powinna mieć następującą postać: wiersz o przedszkolu wydrukowany na 

kartce formatu a4, oraz ilustracja do wiersza w formacie a4 (wykonana kredkami lub farbami, 

bez użycia elementów odstających i sypkich) 

6. Każda praca powinna zawierać dane Uczestnika tj.: imię i nazwisko oraz nazwę grupy. 

7. W konkursie wezmą udział wszystkie prace (wydrukowany wiersz oraz ilustracja) dostarczone 

do Przedszkola Niepublicznego POZIOMKA w Białymstoku w terminie od 15 do 26 maja 

2017 r. w godz. od 6:30 do 15:00. 

8. Komisja Konkursowa podczas oceny poszczególnych prac, będzie brała pod uwagę 

następujące kryteria: 

a) Zgodność wiersza z tematem 

b) Kolorystykę ilustracji, 

c) Zgodność ilustracji z wierszem 

d) pomysłowość i oryginalność. 

 

Rozdział VI 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Zwycięzcom pierwszych 3 miejsc zostaną wręczone nagrody. Każdy uczestnik otrzyma 

dyplom. 

2. Zostanie przyznana Nagroda Specjalna. Laureat tej nagrody zostanie wyłoniony poprzez 

głosowanie internautów prowadzone na profilu facebookowym Przedszkola 

Niepublicznego POZIOMKA w Białymstoku znajdującym się pod adresem: 

https://www.facebook.com/poziomkabialystok, które rozpocznie się dnia 26.05.2017 r. o 

godz. 16.00 a zakończy się dnia 30.05.2017 r. o godz. 15.00.  

3. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 1 czerwca 2017 r. 

o godz. 10:00 w Przedszkolu Niepublicznym POZIOMKA w Białymstoku.  

4. Ze wszystkich prac konkursowych powstanie „Tomik Poziomkowej Poezji” 

 

 

 

Informacje związane z Konkursem można uzyskać w Przedszkolu Niepublicznym 

POZIOMKA w Białymstoku (ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-147 Białystok) lub pod  

nr tel. 786 898 777). 

 

 

 

Zapraszamy do wzięcia 

udziału 

i życzymy powodzenia!! 

 

Joanna Misiuk 

Dyrektor Przedszkola 

 

https://www.facebook.com/poziomkabialystok

