
Rok 2013 uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 roku ogłoszony 
został ROKIEM JULIANA TUWIMA, wybitnego pisarza, autora wierszy dla dorosłych 

i dzieci, tekstów dla kabaretów, redaktora i tłumacza poezji obcojęzycznej.  
W 2013 roku przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu 

Juliana Tuwima. 
 

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu  
chcąc włączyć się w obchody Roku Tuwima  

ma zaszczyt zaprosić do udziału  
 

w Wojewódzkim Rodzinnym Konkursie Plastycznym 
 

„Tuwimowa kukiełka” 
 

Patronat honorowy: 
 

WOJEWODA ŚLĄSKI ZYGMUNT ŁUKASZCZYK 
 

oraz 
 

PREZYDENT MIASTA ZABRZE MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK 
 

 
Regulamin konkursu 

 
§1. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu.  
2. Głównym celem konkursu jest propagowanie twórczości Juliana Tuwima,  rozwijanie 

i kształtowanie wrażliwości estetycznej i kreatywności dzieci, wzmacnianie więzi 
rodzinnych i wspólnych zainteresowań. 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-10 lat i ich rodziców (zwanych dalej 
uczestnikami konkursu), z całego województwa śląskiego w dwóch kategoriach 
wiekowych: 
 Kategoria: przedszkolaki (dzieci 4-6 lat), 
 Kategoria: uczniowie klas I-III szkół podstawowych (7-10lat). 

4. W ramach konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace wykonane indywidualnie, 
każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. 

5. Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac. 
6. Kukiełka musi przedstawiać bohatera dowolnie wybranego wiersza dla dzieci Juliana 

Tuwima. 
7. Lalka musi mieć formę przestrzenną i ma być zamocowana na patyku. 
8. Kukiełki muszą mieć wielkość od 0,30 – 0,70 metra liczone z kijem, na którym będą 

osadzone. 
9. Dopuszcza się wykonanie kukiełki z następujących materiałów: papier, tkanina, 

włóczka, drut, drewno, techniki łączone.  
10. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz starannie 

przymocowaną małą metryczkę (załącznik nr 2).  



11. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje się poprzez przesłanie pracy 
konkursowej pocztą tradycyjną bądź osobiście na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima 
plac Warszawski 6 

41-800 Zabrze 
z dopiskiem „Kukiełka” 

do dnia 8 listopada 2013r. (decyduje data stempla pocztowego) 
12. Prace przesłane po terminie określonym w pkt. 11, nie spełniające wymagań oraz 

bez dołączonych załączników lub błędnie wypełnionych nie będą rozpatrywane. 
13. Wszystkie przesłane prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora, 

który ma prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (na wybranych przez siebie 
polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie). Powyższe uprawnienia 
przysługują Organizatorowi na podstawie oświadczeń złożonych przez prawnych 
opiekunów autorów prac. 

14. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem prawnego opiekuna autora 
niepełnoletniego, że: 
a. Posiada pełnię praw autorskich i przenosi je na Organizatora w zakresie 

niezbędnym do publikacji i/lub innego rozpowszechniania. 
b. Przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez 

ograniczeń czasowych. 
c. Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych 

niezbędnych w procesie przeprowadzenia przedmiotowego konkursu zgodnie 
z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku 
(j.t. w Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 
ostateczna interpretacja należy do Organizatorów oraz Jury konkursu, żadne 
odwołania w tym zakresie nie będą uwzględniane. 

 
§2. Ocena prac 

 
1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez organizatorów, 

w skład której wejdą profesjonalni przedstawiciele środowiska artystycznego. 
Decyzja jury jest ostateczna, nie podlega odwołaniom ani zaskarżeniu.  

2. Komisja Konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę: 
 zgodność pracy z tematem konkursu, 
 oryginalność pracy, 
 walory artystyczne, 
 staranność, 
 zastosowany materiał. 

3. Komisja Konkursowa wybierze laureatów konkursu w każdej kategorii. Oprócz tego 
jury ma prawo przyznać wyróżnienia najlepszym pracom.  

4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora po 25 listopada 
2013 r. 

5. Wręczenie nagród laureatom konkursu zostanie przeprowadzone do końca 2013 
roku. Organizatorzy nie finansują kosztów przejazdu. O terminie wręczenia nagród 
laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.  

6. Dyplomy przewidziano tylko dla laureatów konkursu i ich opiekunów. Pozostali na 
specjalne życzenie mogą otrzymać podziękowania drogą mailową do samodzielnego 
wydruku. 

7. Zasady konkursu oraz wszystkie dokumenty (w tym załączniki do regulaminu) 
dostępne będą na stronie internetowej Organizatora http://sp36zabrze.pl/ oraz na 
wybranych portalach internetowych. 



 
Osoby kontaktowe w sprawie konkursu:  
Aleksandra Gajowska, Barbara Pruszkowska, Maria Tomicka 
Szkoła Podstawowa nr 36 im. J. Tuwima    
pl. Warszawski 6  41-800 Zabrze                             
tel. / fax: 32 271-59-89                   e-mail: sp36bib@gmail.com    
 strona WWW:  http://sp36zabrze.pl/   (zakładka: Rok Juliana Tuwima – konkursy) 
 
 
Patronat honorowy: 
 

WOJEWODA ŚLĄSKI ZYGMUNT ŁUKASZCZYK 
 
 

PREZYDENT MIASTA ZABRZE MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK 
 
 
Patronat medialny: 
 

 
 
Sponsorzy: 
 

                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zabrzańska Rada Dzielnicy  
Centrum Południe 

Rada Rodziców przy  
SP nr 36 w Zabrzu 

Urząd Miejski w Zabrzu 
Wydział Promocji, 
Turystyki i Sportu  



Załącznik nr 11 
 

Imię i nazwisko uczestnika: 
 
 

 
Data urodzenia uczestnika/klasa: 
 
 

 
Nazwa kukiełki - Postać i tytuł wiersza:  
 
 

 
Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego pracę: 
 
 

 
Pełna nazwa oraz adres placówki,  do której uczęszcza uczestnik (z kodem pocztowym): 
 
 
 
 
 
 
 
Telefon/Fax   placówki  oraz adres e-mail: 
 

 

 
Wypełniony formularz identyfikacyjny wraz z pracą (zgodną z regulaminem konkursu) 
należy przesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 36 im. 
J. Tuwima, pl. Warszawski 6, 41-800 Zabrze, do dnia 8 listopada 2013r. (decyduje data 
stempla pocztowego) 
Praca oraz formularz powinny być zapakowane razem.  
Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 
 
Przesłanie pracy oznacza wyrażenie zgody na jej oficjalną prezentację na wystawach oraz 
publikację w materiałach (papierowych bądź elektronicznych) informacyjnych, promocyjnych 
lub edukacyjnych.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych niezbędnych w procesie 
przeprowadzenia przedmiotowego konkursu zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych 
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi 
zmianami). 
 

Miejscowość, data:   ………………..……………… 

 

 

 ………………………………………………………………                                                                                      
                                                                                                                 Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                                                 
1 Wszystkie załączniki prosimy wypełniać komputerowo lub wyraźnym pismem drukowanym 



 
Załącznik nr 2 
 

Imię i nazwisko 
dziecka 

 

Wiek dziecka 
 
 

Nazwa i adres 
placówki 

 
 
 
 

Postać/tytuł wiersza  

 

 

 


