
KONKURS POWIATOWY 

 

„Sylwetka Noblistki – 

Olga Tokarczuk” 
 

Regulamin konkursu: 
I. Cele konkursu: 

1. Zachęcenie młodzieży do poznania sylwetki Olgi Tokarczuk i  jej 

najważniejszych utworów. 

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodzieży. 

3. Kształtowanie wśród młodzieży umiejętności korzystania z różnych 

źródeł wiedzy, selekcji materiału oraz samokształcenia. 

4. Zwrócenie uwagi uczniów na konieczność poznawania dorobku polskiej 
literatury. 

5. Popularyzacja czytelnictwa wśród młodych ludzi. 

6. Integrowanie środowisk szkolnych. 

 

 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8szkół podstawowych                    

z terenu powiatu krośnieńskiego. 
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego 

Podgórskiego w Iwoniczu. 

3. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: 

- Test wiedzy o życiu i twórczości Olgi Tokarczuk 

 
Uczniowie proszeni są o przygotowanie się do testu wiedzy o życiu i twórczości 

pisarki. Należy zwrócić uwagę na najważniejsze fakty z jej życia, dorobek 

artystyczny, otrzymane nagrody i wyróżnienia, ciekawostki związane z sylwetką 

autorki. Należy znać tytuły książek Olgi Tokarczuk. Uczniów nie obowiązuje 

ich treść, wyłącznie ogólna znajomość postaci pisarki. W tym celu prosimy o 

zapoznanie się z następującymi artykułami na stronach internetowych: 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olga_Tokarczuk 

https://culture.pl/pl/tworca/olga-tokarczuk 

https://www.tokarczuk.wydawnictwoliterackie.pl/biografia/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Olga_Tokarczuk
https://culture.pl/pl/tworca/olga-tokarczuk
https://www.tokarczuk.wydawnictwoliterackie.pl/biografia/


https://ksiazki.wp.pl/olga-tokarczuk-6149088081406081c 

 

 

Wszystkich chętnych  prosimy o wypełnienie  formularza zgłoszeniowego, 

przesłanie go do Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego                        

w Iwoniczu do dnia 25 listopada 2019 roku. Przewidywany termin testu 

wiedzy – 2 grudnia 2019 roku.  

 

 

 

- Praca plastyczna – Portret Noblistki 
 

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej ( akwarela, 

farby plakatowe, pastele, ołówek, itp. ). Prosimy nie wykonywać prac 

przestrzennych. Format prac A-4 

 

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria: klasy IV – VI 

II kategoria: klasy VII – VIII 
Jeden uczestnik może przysłać jedną pracę. 

Do prac należy dołączyć dane autora / uczestnika: 

- imię i nazwisko, 

- wiek oraz klasę, 

- imię i nazwisko opiekuna, 

- szkołę 

Prace powinny być nadsyłane przez szkoły, a nie przez poszczególnych 
autorów. 

 

 

4.Oceny przesłanych prac plastycznych oraz poprawy testu dokona Jury 

powołane przez organizatora.  

Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami: 

- inwencja i pomysłowość; 

- wyrazistość przekazu; 
- oryginalność pracy; 

- ogólne wrażenie artystyczne; 

- liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy. 

 

Decyzja Jury zapada większością głosów i jest ostateczna. 

 

Ogłoszenie wyników 9 grudnia 2019 roku. 

https://ksiazki.wp.pl/olga-tokarczuk-6149088081406081c


 

5. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:  

Test wiedzy o życiu i twórczości Olgi Tokarczuk 

Praca plastyczna – Portret Noblistki 
 

 
 

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe. Jury przyzna I, II i III 

miejsce w każdej kategorii. Organizator zakłada również możliwość 

przyznania wyróżnień. 

III. Termin i miejsce składania prac: 

Prace plastyczne wraz z załącznikami (karta zgłoszenia uczniów do 

konkursu i zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział dziecka w 

konkursie) należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego 

Podgórskiego w Iwoniczu ul. Zagrodniki 21 38-440 Iwonicz – Zdrój do 

dnia 2 grudnia 2019 roku – prosimy o dopisek na kopercie: „Sylwetka 

Noblistki – Olga Tokarczuk” lub dostarczyć osobiście do sekretariatu 

szkoły.                 

Prace dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie. 

Warunkiem uczestnictwa w teście wiedzy o życiu i twórczości Olgi 

Tokarczuk jest nadesłanie zgłoszenia ucznia do dnia 25 listopada 2019 

roku (karta zgłoszenia uczniów do konkursu i zgoda rodzica/ 

prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie). Uczniowie wraz z 

opiekunami przyjeżdżają na test wiedzy na koszt własny. 

VI. Postanowienia końcowe: 

1.Oddając pracę konkursową, autor zgadza się na upublicznienie jej na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego 

w Iwoniczu oraz prasie lokalnej. 

2.Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3.Prace nie będą zwracane.  

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym 

regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne. 



5.Regulamin konkursu i załączniki umieszczone zostaną na stronie 

internetowej szkoły. 

6.W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości bardzo proszę o kontakt 

telefoniczny (sekretariat szkoły –134350470)  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE 

 

Koordynatorzy konkursu 

Marzena Muzyka   

Lucyna Szubrycht 
 

 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego 

w Iwoniczu 

Monika Leśniak – Skakuj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy uczniów do konkursu powiatowego „Sylwetka 

Noblistki – Olga Tokarczuk” - Test wiedzy o życiu i twórczości Olgi 

Tokarczuk 
 

NAZWA SZKOŁY  

 

 

 

 

ADRES MAILOWY ORAZ 

NUMER TELEFONU SZKOŁY 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ 

ADRES MAILOWY OPIEKUNA/ 

OPIEKUNÓW KONKURSU 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASA IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego założenia. 

Data i podpis szkolnego opiekuna konkursu:  

 

.................................................................................. 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Formularz zgłoszeniowy uczniów do konkursu powiatowego „Sylwetka 

Noblistki – Olga Tokarczuk” Praca plastyczna – Portret Noblistki 
 

 
 

NAZWA SZKOŁY  

 

 

 

 

ADRES MAILOWY ORAZ 

NUMER TELEFONU SZKOŁY 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ 

ADRES MAILOWY OPIEKUNA/ 

OPIEKUNÓW KONKURSU 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASA IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego założenia. 

Data i podpis szkolnego opiekuna konkursu:  

 

.................................................................................. 

 



Załącznik nr 3 

 

Miejscowość, data………………………. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

imię ………………………………………………………………………………………….. 

nazwisko ……………………………………………………………………………………. 

ucznia szkoły  ………………………………………………………………………………. 

w Konkursie Powiatowym „Sylwetka Noblistki – Olga Tokarczuk” organizowanym przez 

Szkołę Podstawową im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu. 

 

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu. 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

27kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych 

wizerunkowych mojego dziecka na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz               

w celach związanych z promocją działalności placówki oraz budowania pozytywnego 

wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. TAK/NIE* 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne prezentowanie pracy mojego dziecka w związku z udziałem 

w konkursie wyłącznie w celu promocji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r.             

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.) TAK/NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

                                                         …………………………………………… 

                                                               czytelny podpis rodzica/ opiekuna 

 


