
      BIBLIOTEKA SZKOLNA 

                                                                   ZAPRASZA DO UDZIAŁU  

                                  W  MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE  CZYTELNICZYM 

                         „ Przygoda z Pippi” 

Regulamin konkursu  

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas  III –  V. 

 

2. Celem konkursu jest przybliżenie twórczości Astrid Lindgren. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest znajomość treści książki Astrid Lindgren 

„Pippi Pończoszanka”,  najważniejszych faktów z życia pisarki  oraz ogólna orientacja 

w jej twórczości dla dzieci (znajomość tytułów  innych książek napisanych dla dzieci).  

 

4. Każda szkoła może zgłosić do konkursu  maksymalnie trzech uczestników. 

 

5. Na zagłoszenia uczestników czekamy do 10 listopada 2021 r.   

 

6.  Zgłoszenia należy  przesłać pocztą  elektroniczną na adres: iwamlicz@wp.pl , podając 

imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły oraz nazwisko opiekuna.  

 

7.  Zmagania konkursowe będą  polegały na rozwiązaniu testu i będą miały formę  

pisemną. 

 

8. Uczestników będzie oceniać  niezależne jury. 

 

9. Konkurs odbędzie się 26 listopada o godz. 10.00 w sali multimedialnej 

                         Szkoły Podstawowej 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie przy ulicy Krzywej 18. 

 

10. Na zwycięzców  konkursu Czekaja atrakcyjne nagrody. 

mailto:iwamlicz@wp.pl


                                                                                                                                                                                                                                                      

       BIBLIOTEKA SZKOLNA 

                                                                 ZAPRASZA DO UDZIAŁU  

                                  W  MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE  PLASTYCZNYM 

                      „Przygoda z Pippi” 

         Regulamin konkursu plastycznego 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas  III –  V. 
 

2.  Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Astrid Lindgren, a w szczególności 

postać bohaterki powieści „Pippi Pończoszanka”, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości 

estetycznej dzieci poprzez sztukę. 
 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji przedstawiającej przygody  

najsympatyczniejszej i najweselszej dziewczynki na świecie – Pippi Pończoszanki, która 

mieszka samotnie w Willi Śmiesznotce razem z swoją małpką i koniem, i ma walizkę 

pełną złotych monet. 
 

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Na odwrocie pracy należy umieścić imię 

i nazwisko ucznia, nazwę szkoły oraz nazwisko opiekuna. 
 

5. Na prace czekamy do 20 listopada 2021 roku. 
 

6. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły z dopiskiem konkurs 

„Przygoda z Pippi”. 
 

7. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 26 listopada  o godz. 11.30 

w sali multimedialnej Szkoły Podstawowej nr 1  im. Adama Mickiewicza                          

w Radzionkowie przy ul. Krzywej 18 
 

8. Na zwycięzców  konkursu Czekaja atrakcyjne nagrody. 

 



 

                                                                                                                                     

                                                 ZGODA RODZICÓW  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa) …………………………………………. 

……………………………………..w Międzyszkolnym  Konkursie Literackim  pt. „Przygoda z Pippi”.     

       Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą                    

z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./  

 

 

                                                                                           …………………..………………………………….      

                                                                                 czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

ZGODA RODZICÓW 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa) …………………………………………. 

……………………………………..w Międzyszkolnym  Konkursie Plastycznym  pt. „Przygoda z Pippi”.    

        Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą                  

z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./  

 

 

                                                                                           …………………..………………………………….      

                                                                                 czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 


