
SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW I DZIECI 

Z NASZEGO PRZEDSZKOLA DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE LITERACKIM NA WIERSZ/RYMOWANKĘ  

O WIOŚNIE. 

Wiosna to dobry czas do kontaktów, rozmów i wspólnych zabaw rodziców z dziećmi.               

Zachęcamy, ułóżcie wiersz o WIOŚNIE i weźcie udział w konkursie. 

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU NA WIERSZ/RYMOWANKĘ: 
 

Organizator: Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym.  
 

Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców z Samorządowego Przedszkola  
w Krościenku Wyżnym.  
 
Cele konkursu:  

 Inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej i czytelniczej. 

  Rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie fantazji oraz kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym;  

 Rozwijanie zainteresowań literackich.  

 Stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji autorskich pomysłów , 

 Integracja rodziny, zacieśnienie więzi w rodzinie;  

 Odkrywanie talentów wśród przedszkolaków;  
 
Warunki udziału w konkursie:  
 

1. Zadanie uczestników konkursu polega na wspólnym ułożeniu wiersza/rymowanki o tematyce 
związanej z wiosną i dostarczenie do dnia 21 kwietnia 2017 roku.  

2. Każdy uczestnik może dostarczyć 1 pracę (1 wiersz/ rymowanka).  
3.  Wiersze muszą być autorskie - ułożone przez uczestników konkursu.  
4. Wiersz może być wzbogacony ilustracją wykonaną przez dziecko.  
5. Wiersz powinien składać się maksymalnie z 10 wersów; 
6.  Wiersz wcześniej nie publikowany, napisany na komputerze lub odręcznie prosimy przekazać 

organizatorom konkursu osobiście.  
7. W lewym górnym rogu pracy należy dołączyć informację zawierającą: tytuł utworu, imię i 

nazwisko autora/autorów oraz nazwę grupy przedszkolnej, do której dziecko uczęszcza.  
8. Każdy uczestnik składa oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (załącznik niniejszego 

regulaminu)  
 

Terminarz:  
 
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 16 marca 2017 roku.  
2. Utwory należy przesłać  dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora do dnia 21.04.2017 r. do rąk 
nauczycielek grup 
3. Ogłoszenie wyników konkursu - dnia 28 .04. 2017 r.  
 

Rozstrzygnięcie konkursu, nagrody:  
 
1. Prace oceniane będą przez Jury Konkursu  



2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola  oraz na tablicy ogłoszeń  
 3. Laureatom zostaną przyznane nagrody a pozostałym uczestnikom - podziękowania  
5. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na tablicy przedszkolnej, a wyróżnione opublikowane na 
stronie internetowej przedszkola oraz w oraz w miesięczniku „Dębina” 
 

 Prawa autorskie  
 
1. Z chwilą złożenia utworu Organizatorowi, uczestnik konkursu upoważnia Organizatora do 
modyfikowania lub uzupełniania utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu 
publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 
 2. Z chwilą złożenia utworu Organizatorowi, uczestnik konkursu przenosi na Organizatora konkursu 
własność egzemplarza utworu.  
3. Z chwilą złożenia utworu Organizatorowi, uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na 
Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do utworu, na wszystkich polach eksploatacji, w 
szczególności:  
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, zapis na nośnikach 
pamięci, wprowadzenie do komputera;  
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  
 

Postanowienia końcowe  
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu 
w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.  
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze 
względu na naruszenie ich praw autorskich.  
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, 
podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na oświadczeniu o prawach autorskich do 
projektu, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.  
5. Z chwilą przystąpienia do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
na potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej Przedszkola  
 Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania 
zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest 
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na 
wszystkie punkty regulaminu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
………………………..…………….. 
 /imię i nazwisko/ 
 ………………………………………. 
 /adres zamieszkania/ 
 ……………………………………….  
……………………………………….  
nr telefonu lub e-mail  
 

Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej 
w Krościenku Wyżnym 

 ul. Południowa 11 38-422 Krościenko Wyżne 
 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH  
 
 

Oświadczam, iż zobowiązuję się do niewykonywania osobistych praw autorskich i upoważniam 
Organizatora Konkursu do ich wykonywania w zakresie:  
 
1) oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;  
2) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;  
3) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;  
4) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.  
 
Oświadczam, iż przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do 
utworu, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:  
 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, zapis na nośnikach pamięci, 
wprowadzenie do komputera;  
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  
 
 
 
 
………………………………….                                                                                     …………………………………..  
Miejscowość, data                                                                                             czytelny podpis  
                                                                                                                  rodziców/opiekunów prawnych 


