
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  

„NA TATRZAŃSKIM SZLAKU” 

XVII EDYCJA 2021/2022  -  W górę… w górę… aż na szczyt 

 

W górach koniec wspinaczki jest bardzo naturalny – jest nim szczyt. Dookoła nieograniczona 
przestrzeń, słońce, czasem wiatr i deszcz, czasem mgła. A my na szczycie, poprzez wysiłek i 
zmęczenie oczyszczeni i wolni, choć na chwilę stajemy się cząstką natury. 

Wanda Rutkiewicz, Na jednej linie  
 

 

I. Organizator 

• Szkoła Podstawowa  im. Legionów Polskich w Poroninie  
• Tatrzański Park Narodowy 

 
II. Cele konkursu: 

- budzenie wrażliwości na piękno tatrzańskiej przyrody, 
- propagowanie turystyki górskiej, 
- kształcenie kompetencji literackich uczniów, 
 
III. Warunki uczestnictwa 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. 

Uczniowie będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych: 

I grupa: klasa III SP 
II grupa: klasy IV – VI  
III grupa: klasy VI - VII  
 
IV. Prace 
 
1. Temat: 

Tematem konkursu są Tatry, refleksje i emocje związane z obserwacją gór oraz wędrówkami 
tatrzańskimi szlakami i koniecznością ochrony tego wyjątkowego miejsca. 

2. Formy (do wyboru): 

- wpis do pamiętnika zawierający refleksje związane z mottem konkursu 

- wiersz  -  tematyka związana z refleksjami związanymi z widokiem z Giewontu 

- opis przeżyć związanych z górskimi wędrówkami, zdobywaniem szczytów uwzględniający 
wyjątkowość przyrody tatrzańskiej.  



3. Praca nie powinna przekraczać 2 stron maszynopisu (pojedyncza interlinia, czcionka 12). 

4. Opis pracy ucznia powinien zawierać: 

- imię i nazwisko ucznia, 
- klasę, 
- adres szkoły (w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej), 
- imię i nazwisko opiekuna. 
 
V. Termin konkursu 

Opisane prace należy przesłać na adres Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich  
w Poroninie (ul. Piłsudskiego 34, 34 – 520 Poronin) do 10 V 2022 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu (wyłonienie laureatów) nastąpi 31 V 2022 r. – informacja zostanie 
przekazana do szkół na adres mailowy szkoły podany w metryczce. O sposobie wręczenia 
bądź odebrania nagród laureaci zostaną powiadomieni 31 V 2022 r.  
 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Prace zbiorowe nie będą podlegać 
ocenie. 

2. O wynikach konkursu szkoła zostanie powiadomiona za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu. 

3. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu.  

4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i pozostają w dokumentacji Szkoły 
Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie i TPN. 

5. Uczestnicy przyjeżdżają na rozdanie nagród na własny koszt. 

6. Nagrody i dyplomy nie będą przesyłane pocztą.  Można je będzie odbierać  
w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Poroninie (Poronin, ul. Piłsudskiego 34) w godzinach 
pracy sekretariatu szkoły do dnia 15 VII 2022 r.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

Organizatorzy  


