
Swarzędz 16.01.2020r. 

Regulamin konkursu  dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich Gminy Swarzędz 

organizowanego w ramach obchodów MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA MAŁŻEŃSTWA 2020  

1. Organizator: 

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus koło w Swarzędzu                      

2. Cele konkursu: 

- wspieranie i współtworzenie obchodów Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa w Swarzędzu,  

  jako społecznej kampanii promującej wartość więzi małżeńskich, 

- rozwijanie kreatywności i talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży, 

- prezentacja i popularyzacja twórczych prac swarzędzkich uczniów. 

3. Tematyka, kategorie oraz wymagania dotyczące pracy konkursowej: 

I. KATEGORIA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 0-3: konkurs plastyczny: „Na ślubnym 

kobiercu”. 

- format pracy max A 4 

- technika dowolna (farby, kredki, wyklejanka, kolaż – z wyłączeniem prac przestrzennych i rzeźb) 

- placówki biorące udział w konkursie przekazują max 8 prac wybranych w eliminacjach szkolnych. 

II. KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-8: praca plastyczno-pisemna  „Życzenia walentynkowe 

dla męża/żony”. 

- forma: życzenia na samodzielnie przygotowanej kartce wykonanej według własnego projektu 

- format max na kartce A5 (ozdabiana) 

- uczeń wybiera, do kogo kieruje życzenia (czy jako mąż do żony, czy jako żona do męża) 

- praca powinna zawierać zwroty grzecznościowe, być estetyczna, życzenia  mogą być napisane ręcznie   

  lub wydrukowane 

- szkoły biorące udział w konkursie przekazują max 8 prac wybranych w eliminacjach szkolnych 

III. KATEGORIA SZKOŁY ŚREDNIE - praca w formie wypowiedzi pisemnej na podany temat : 

„Dlaczego ludzie się pobierają?”  

- forma wypowiedzi pisemnej – rozprawka z odwołaniem do podanego tekstu (załącznik 1) i innych 

tekstów kultury; min 250 słów 

- praca powinna być estetyczna, czytelna, może być napisana ręcznie lub wydrukowana 

- szkoły biorące udział w konkursie przekazują max 5 prac wybranych w eliminacjach szkolnych  

4. Terminy: 

Wszystkie konkursy należy przeprowadzić w  szkołach w terminie od 17.01.2020 do 11.02.2020 r. 

Wybrane po eliminacjach prace prosimy przekazać organizatorowi lub pozostawić do odbioru przez 

organizatora w sekretariacie placówki w dniu 12.02.2020  (należy poinformować organizatora o 

konieczności odbioru prac z sekretariatu do dnia 11.02.2020). Wyniki konkursu zostaną opublikowane 

14.02.2020 na stronie  fb wydarzenia (Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa Swarzędz). 

 



W konkursie mogą brać udział także dzieci i młodzież zamieszkująca gminę Swarzędz, a uczęszczająca do 

szkół i przedszkoli spoza gminy. W tym przypadku prace należy złożyć w Bibliotece Publicznej  

w Swarzędzu os. Czwartaków 1 do dnia 11.02.2020r. 

5. Nagrody. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach: 

KATEGORIA PRZEDSZKOLA : konkurs plastyczny „Na ślubnym kobiercu” 

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 0-3: konkurs plastyczny „Na ślubnym kobiercu” 

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-8  „Życzenia walentynkowe dla męża/żony”. 

SZKOŁY ŚREDNIE - praca w formie wypowiedzi pisemnej na podany temat. 

W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz wyróżnienia. Prace oceni komisja 

powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę zgodność z tematem, samodzielność wykonania przez 

autora, estetykę, kreatywność.  Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje 

podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji. 

Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom za pośrednictwem placówek biorących udział w konkursie. 

6. Prace konkursowe: 

W Bibliotece Publicznej w Swarzędzu zostanie zorganizowana wystawa prezentująca twórczość dzieci 

i młodzieży. Szkoły uczestniczące w konkursie zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia 

wystawy. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora. 

7. UWAGA. Zgoda na udział w konkursie: 

Złożenie podpisanej pracy konkursowej dziecka: 

- jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, 

- oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, 

- oznacza zgodę na udział pracy w wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

- oznacza zgodę na prezentację wyników konkursu, prac konkursowych oraz wizerunku uczestników 

konkursu na stronach internetowych promujących Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa oraz w 

lokalnych mediach. 

- z uwagi na wystawę, prace prosimy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, wiek dziecka, klasa oraz 

nazwa szkoły/przedszkola, PODPIS RODZICA DZIECKA) 

- w przypadku uczestników ze szkół spoza gminy Swarzędz prosimy ponadto o podanie kontaktu do 

rodzica, aby umożliwić przekazanie  ewentualnej nagrody 

- prace niezgodne z wymaganiami nie będą brały udziału w konkursie 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie i innych wydarzeniach związanych  

z Międzynarodowym Tygodniem Małżeństwa w Swarzędzu! 

 

Elżbieta Majka  

       Przewodnicząca Koła  
Związku Dużych Rodzin 3+ w Swarzędzu 
tel. 501 374 804 , e-mail swarzedz@3plus.pl 

 



Załącznik 1. Tekst literacki do wykorzystania w rozprawce  

 

Anna Kamieńska 

Małżeństwo 
 
Że tak im było dane 
zestarzeć się jak świątkom przy drodze 
tak samo spróchniali 
tak samo 
poorani mrozem i zawieją 

Że tak im dozwolono 
iść serce w serce 
biodro w biodro 
zmarszczka w zmarszczkę 

Że tak im darowano 
istnieć w sobie podwójnie 
i milczeć wzajemnie 

Że tak im dopuszczono 
by nawet w sen wchodzili razem 
on ją obejmował na poduszce 
by o kamień snu nie zraniła stopy 

Że tak ich wysłuchano 
aby to on 
czerwone jabłko niósł jej do szpitala 
i ukląkł w jej ostatniej łzie 
 

 


