
REGULAMIN VI KONKURSU LITERACKIEGO 
- „PRACA RATOWNIKÓW TOPR” 

Etap powiatowy 
 

„Góry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki, strome podejścia kształtują charakter, 
a kontakt z przyrodą daje pogodę ducha.” 

Jan Paweł II 
 

• HONOROWY PATRONAT: TOPR 

Organizator: Szkoła  Podstawowa  im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu 

 

• Cele konkursu: 

- promowanie talentów poetyckich, 

- kształcenie kompetencji literackich uczniów, 

- uwrażliwienie na trudną i pełną poświęcenia pracę ratowników TOPR, 

- propagowanie zdrowej turystyki górskiej, 
 

• Warunki uczestnictwa: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych powiatu 

tatrzańskiego w dwóch kategoriach : 

I – kl. IV – VI 

II – kl. VII - VIII   

• Prace: 

• Temat: 

Tematem konkursu jest praca ratowników TOPR z uwzględnieniem ich trudu i poświęcenia w 

niesieniu pomocy oraz zagrożeń,  jakie związane są z turystyką górską. 

• Formy(do wyboru): 

- kartka z pamiętnika jednego z ratowników TOPR 

- opowiadanie z elementami opisu przeżyć na temat trudu pracy ratowników TOPR 

- wiersz poświęcony pracy ratowników TOPR, 

- prezentacja multimedialna  dotyczącą wybranego ratownika TOPR ( PowerPoint ) 

• Kryteria oceniania: 

-twórczy charakter utworu, 

-poprawność stylistyczna i językowa, 

-poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, 

-poziom literacki pracy, 



-samodzielność i oryginalność, 

- ogólna estetyka pracy. 

• Opis pracy ucznia powinien zawierać: 

Imię i nazwisko ucznia: 

Klasę: 

Adres szkoły oraz adres e-mail placówki: 

Imię i nazwisko opiekuna: 

• Termin konkursu 

Opisane prace należy przesłać na podany adres mailowy opiekuna konkursu: 

i.gasienica@szkolamurzasichle.pl do 31 maja  2021 roku.  Wyniki konkursu zostaną 

opublikowane  14 czerwca 2021 roku na stronie szkoły: http://www.szkolamurzasichle.pl/   

• Postanowienia końcowe 

• Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę napisaną odręcznie, w programie Microsoft Word lub 

wykonaną w programie PowerPoint. 

• O wynikach konkursu szkoła zostanie powiadomiona za pośrednictwem drogi elektronicznej. 

• Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem  zgody przez rodziców na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka. 

• O formie przekazania nagród organizator poinformuje telefonicznie placówkę, do której 

uczęszcza laureat. 

• Organizator nie wysyła nagród laureatom.   

• Wszelkie informacje można uzyskać u opiekuna konkursu, którym jest Izabela Gąsienica -

i.gasienica@szkolamurzasichle.pl,  509089257. 

• Prace konkursowe nie będą zwracane. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą 

tego wymagały okoliczności obiektywne. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania części fragmentu lub całości pracy do 

publicznej prezentacji związanej z patronem szkoły. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Organizatorzy 

 

http://www.szkolamurzasichle.pl/

