
TERMINARZ KONKURSÓW 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

1. „BACZYŃSKI BEZ FILTRA” - KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 

Termin: 10.12.2021r. 

Kategoria: VII-VIII 
 

 

2. "ŚWIĄTECZNA TRADYCJA" - KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ  

          I STROIK ŚWIĄTECZNY 
 

Termin: 14.12.2021r.   

Kategoria: klasy I-IV, V-VIII 

 

 

3. „KONKURS  RECYTATORSKI  im. Marii Kozaczkowej” 

 

Termin: 17.03.2022r.   godz. 10.00 

Kategoria: I-IV, V-VIII 

 
 

4. "KOLOROWA  WIELKANOC" - KONKURS NA PISANKĘ LUDOWĄ  

                                                                  I PLASTYKĘ OBRZĘDOWĄ 
 

Termin: 29.03.2022r.    

Kategoria: klasy I-IV, V-VIII 

 
 

5. "STRAŻACKI  TRUD" - KONKURS  PLASTYCZNY 

 

Termin: 22.04.2022r.   

Kategoria: klasy I-IV, V-VIII    

 

 

6. „LUDOWO-FOLKOWO" - KONKURS  WOKALNY 

 

Termin: 05.05.2022r.   godz. 10.00 

Kategoria: klasy I-IV – V-VIII 

 

 
 

7. „TANECZNE  INSPIRACJE" - KONKURS  TANECZNY 

 

Termin: 19.05.2022r.   godz. 10.00 

Kategoria: klasy I-IV – V-VIII 

 

 

Do udziału w konkursach niezbędne jest dostarczenie podpisanej klauzuli RODO 



 

1. „BACZYŃSKI BEZ FILTRA” - KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 

Termin: 10.12.2021r.    

Kategoria:   VII-VIII 

Miejsce: Dom Kultury w Szczucinie 

Cele Konkursu:  
 

• upowszechnienie wiedzy o twórczości jednego z najwybitniejszych poetów Pokolenia Kolumbów,  

• wzrost zainteresowania sztuką i literaturą piękną,  

• rozwój talentów artystycznych uczestników konkursu.  

Temat Konkursu: 
 

Tematem Konkursu jest przekład intersemiotyczny poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

Uczestnicy wykonują w dowolnej technice fotografię będącą interpretacją wybranego utworu 

poetyckiego poety. Do jednego wiersza można wykonać jedną fotografię.  

Warunki konkursu: 
 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. 

2. Fotografia konkursowa musi być prostokątem o dowolnych proporcjach. Minimalny rozmiar 

zdjęcia - dłuższy bok min. 700 pikseli.   

3. Przesłana praca konkursowa powinna być zapisana w formacie JPG.   

4. Fotografii nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem, a wybranym przez siebie pseudo-

nimem. Fotografia powinna być opatrzona autorskim tytułem.   

5. Do maila zgłoszeniowego należy dołączyć plik ze zdjęciem jako załącznik do wiadomości.    

6. W treści maila zgłoszeniowego należy podać swój pseudonim, tytuł wiersza Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego, imię i nazwisko, adres do  korespondencji, nr telefonu kontaktowego.  

7. Mail wysłany na adres sckib-szczucini@o2.pl ze zgłoszeniem należy zatytułować: ́  Konkurs 

“Baczyński bez filtra”.  

8. Jedna osoba może zgłosić w ramach konkursu do trzech prac. Każda praca musi być przesłana w 

odrębnym mailu zgłoszeniowym i dotyczyć innego wiersza poety.  

9. Każda fotografia przesłana na konkurs musi być wykonana samodzielnie przez autora. W treści 

maila zgłoszeniowego należy napisać oświadczenie, że praca została wykonana samodzielnie.  

10. Fotografia konkursowa nie może być nigdzie wcześniej publikowana, dotyczy to także mediów 

społecznościowych oraz blogów.  

11. Zdjęcia zawierające wizerunek osób trzecich powinny być opatrzone zgodą na publikację wi-

zerunku (zał. nr 3 niniejszego Regulaminu). Organizator nie będzie brał pod uwagę zdjęć zawi-

erających wizerunek osób trzecich bez ich zgody na publikację. W przypadku niepełnoletnich 

osób trzecich oświadczenie musi być podpisane przez opiekuna prawnego.  

12. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację prac wybranych przez 

Organizatora.  

 

 

 



Prawa autorskie  

 

1. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi bezterminowej,  nieo-

dpłatnej, zgody uprawniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do nadesłanej 

pracy konkursowej;  

2. Udzielenie zgody następuje na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do  Regula-

minu.   

 

   

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu.   

We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzje  podejmuje 

Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin dostarczenia prac: 06.12 - 10.12.2021r. 



2. "ŚWIĄTECZNA TRADYCJA" - KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ  

                                                              I STROIK ŚWIĄTECZNY 

 

Termin: 14.12.2021r.     

Kategoria: klasy I-IV, V-VIII 

Miejsce: Dom Kultury w Szczucinie 

 

Cel konkursu: 

• zainteresowanie dzieci tradycją bożonarodzeniową, 

•  podtrzymywanie zwyczaju własnoręcznie robionych ozdób świątecznych, 

•  rozwijanie i  kształtowanie wyobraźni plastycznej, 

•  wyrabianie sprawności manualnej, 

•  kształtowanie  postaw ekologicznych 

 

Warunki konkursu:  

Wykonanie ozdoby choinkowej lub stroika świątecznego dowolną techniką.  

Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince.  

Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, klasę i nazwę szkoły.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac jako materiału wystawowego oraz 

przekazania ich do dalszej prezentacji. Chęć odbioru pracy należy zastrzec przy oddawaniu prac 

(nie dotyczy prac nagrodzonych). 

 

Ilość prac z danej szkoły: do 20, ze SP w Szczucinie do 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin dostarczenia prac: 10.12 – 14.12.2021r. 
 



3.  KONKURS  RECYTATORSKI  im. Marii Kozaczkowej 

 

Termin: 17.03.2022r.   godz. 10.00 

Kategoria: I-IV, V-VIII 

Miejsce: Dom Kultury w Szczucinie 

 

Cel konkursu: 

• upowszechnianie kultury żywego słowa, 

• wyrabianie pamięciowego uczenia się, 

• rozwijanie zdolności recytatorskich, 

• kształtowanie języka i wyobraźni literackiej, 

• nauka prawidłowej recytacji, poprawności językowej oraz dykcji, 

• popularyzacja literatury pięknej i twórczości poetyckiej, 

• wzbogacanie słownictwa, 

• kształtowanie wrazliwości artystycznych, 

• kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa. 

 

Warunki konkursu: Recytator wykonuje jeden dowolny utwór poetycki i fragment prozy Marii 

Konopnickiejej. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut. 

Szkołę reprezentuje w każdej kategorii wiekowej: 

- szkoła do 100 uczniów: 2 reprezentantów 

- szkoła do 150 uczniów: 3 reprezentantów 

- szkoła do 200 uczniów: 4 reprezentantów 

- szkoła powyżej 400 uczniów: 6 reprezentantów 

 

Jury konkursu dokona oceny według kryteriów: interpretacja utworów, dykcja, kultura słowa, dobór 

repertuaru (wartość artystyczna), ogólny wyraz artystyczny. 

Laureaci konkursu wezmą udział w Powiatowym Konkursie im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie 

Tarnowskiej. 

 

 

 

 

 

 Zgłoszenia uczestników należy dokonać najpóźniej tydzień przed konkursem 

 

      Kontakt: tel., 14 643 64 96/ e-mail: sckib-szczucin@o2.pl 
 

mailto:sckib-szczucin@o2.pl


4. "KOLOROWA  WIELKANOC" - KONKURS NA PISANKĘ LUDOWĄ 

                                                                  I  PLASTYKĘ OBRZĘDOWĄ 

 

Termin: 29.03.2022r.    

Kategoria: klasy I-IV, V-VIII 

Miejsce: Dom Kultury w Szczucinie 

 

Cel konkursu:  

• podtrzymywanie i kultywowanie tradycji regionalnej,  

• różnorodności form  zdobienia,  

• chronienie przed zapomnieniem sztuki obrzędowej związanej z Wielkanocą,   

• rozwijanie zdolności i sprawności manualnych. 
 

Warunki konkursu:  

warunkiem konkursu jest wykonanie: 

 PISANEK (podstawą jest naturalne jajko lub wydmuszka) zdobionych różnymi technikami 

(barwiona w naturalnych wywarach): 

 

pisanka tradycyjna: 

wykonana techniką rytowniczą (drapana), batikową (pisana woskiem) lub wykonana innymi 

technikami (trawiona w kwasie, oklejana tradycyjnymi materiałami np.  bibułą, sitowiem) 

 

pisanka współczesna: 

wykonana różnymi technikami zdobniczymi np. decoupage, malowana farbami akrylowymi z 

wyłączeniem użycia tworzyw sztucznych i gotowych materiałów (kalkomania, naklejki, 

mazaki, cekiny, guziki, plastelina, różnorodne ziarna) 

 

STROIKÓW WIELKANOCNYCH ORAZ PALM, wyklucza się użycie materiałów 

współczesnych (barwione trawy, sztuczne kwiaty, wstążki z tworzywa sztucznego, spraye, 

brokaty, itp.). Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac jako materiału 

wystawowego oraz przekazania ich do dalszej prezentacji. Chęć odbioru pracy należy zastrzec 

przy oddawaniu prac (nie dotyczy prac nagrodzonych). 

Najlepsze prace wezmą udział w Regionalnym Konkursie na Pisankę Ludową i Plastykę 

Obrzędową Związaną z Okresem Wielkanocy w Tarnowie (5.04.2022 – 9.04.2022). 

 

Ilość prac z danej szkoły: do 20, ze SP w Szczucinie do 40 

 

Termin dostarczenia prac: 28.03 – 29.03.2022r. 



5. "STRAŻACKI  TRUD" – KONKURS  PLASTYCZNY 

 

Termin: 22.04.2022r.   

Kategoria: klasy I-IV, V-VIII    

Miejsce: Dom Kultury w Szczucinie 

 

Cel konkursu: 

• rozwijanie i promowanie talentów plastycznych, 

• rozwijanie zdolności manualnych, 

• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, 

• zachęcenie do wykorzystania różnorodnych technik plastycznych, 

• podkreślenie znaczenia pracy strażaka, 

• promowanie wiedzy na temat działalności służb ratowniczych. 

 

Warunki konkursu:  

Wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką. Format prac A3. Do każdej pracy należy dołączyć 

metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, nazwę szkoły. Prace stają się własnością  organizatora, który 

zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania jako materiału wystawowego. 

Fundator nagród - Zarząd Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  

w Szczucinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin dostarczenia prac: 19.04 – 22.04.2022r. 
 



6. „LUDOWO-FOLKOWO" - KONKURS  TANECZNY 

 

Termin: 05.05.2022r.   godz. 10.00 

Kategoria: klasy I-IV – V-VIII 

Miejsce: Dom Kultury w Szczucinie 

 

Cel konkursu: 

• propagowanie kultury muzycznej, 

• rozwijanie zainteresowań wokalnych, 

• twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród uczestników konkursu, 

• kształcenie umiejętności prezentacji na scenie (rozwijanie talentów estradowych), 

• wyłonienie utalentowanej młodzieży oraz zachęcenie ich do twórczej pracy w zakresie 

muzyki, 

• propagowanie kultury ludowej i folkloru. 

 

Warunki konkursu: 

W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne do 4 osób.  

 

Uczestnicy oceniani będą w kategoriach: 

- uczniowie klas I – IV  

- uczniowie klas V – VIII  

 

Uczestnicy konkursu wykonują 1 utwór a cappella, z akompaniamentem lub z podkładem 

muzycznym . 

Podkład muzyczny uczestnicy przygotowują na nośniku pendrive lub przesyłają w pliku mp3 na 

adres e-mail organizatora. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia uczestników należy dokonać najpóźniej tydzień przed konkursem 

 

      Kontakt: tel., 14 643 64 96/ e-mail: sckib-szczucin@o2.pl 

mailto:sckib-szczucin@o2.pl


7. „TANECZNE  INSPIRACJE" - KONKURS  TANECZNY 

 

Termin: 19.05.2022r.   godz. 10.00 

Kategoria: klasy I-IV – V-VIII 

Miejsce: Dom Kultury w Szczucinie 

 

Cel konkursu: 

• rozbudzanie zainteresowań tanecznych, 

• prezentacja różnorodnych form tanecznych (solowych i zespołowych), 

• rozwijanie poczucia rytmu, ruchu i dynamiki ciała, 

• popularyzacja zespołowych form tanecznych i ich walorów artystycznych, 

• umuzykalnienie, 

• kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa. 

• popularyzacja różnorodności form tanecznych solowych i zespołowych, ich walorów 

artystycznych,  

• uwrażliwienie na muzykę,  

• wyrabianie poczucia rytmu, 

• świadomości własnego ciała. 

 

Warunki konkursu:  

W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły liczące od 6 do 10 osób.  

Czas trwania prezentacji od 2 do 5 minut.  

W konkursie dopuszcza się dowolne formy taneczne.  

Szkołę może reprezentować 1 lub 2 solistów i 1 zespół z danej kategorii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgłoszenia uczestników należy dokonać najpóźniej tydzień przed konkursem 

 

      Kontakt: tel., 14 643 64 96/ e-mail: sckib-szczucin@o2.pl 

mailto:sckib-szczucin@o2.pl

