
„Świąteczne marzenia” 
 
ORGANIZATOR: 

GMINNY OŚRODEK KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA W 

RĘDZINACH 
 

KONKURS WOJEWÓDZKI 
POD PATRONATEM STAROSTWA POWIATOWEGO W CZĘSTOCHOWIE 

 

Gminny Ośrodek Kultury - Gminna Biblioteka w Rędzinach 
zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Wojewódzkim 

Konkursie Literackim o tematyce  bożonarodzeniowej. 
 
Cele konkursu: 
Czas poświęcony realizacji pracy konkursowej ma być chwilą 
refleksji nad istotą szczególnych dni a także nocy wigilijnej, 
emocjami i wartościami ważnymi w życiu człowieka –  dziecka.   
Konkurs ma pobudzić wyobraźnię, zachęcić do wypowiedzi na  
temat interesujący piszącego w formie danej kategorii konkursowej. 
 
Warunki uczestnictwa: 
Twórcze pomysły odpowiadające tematyce konkursowej należy ująć 
w literacką formę - odpowiednio dla  kategorii wiekowej: 
 

 uczniowie klas  II –III  - wierszyk wyrażający dziecięce 
marzenia  i pragnienia związane z okresem Świąt 

 klasy IV –VI -  opowiadanie  

 klasy VII - VIII -  opowiadanie z dialogiem  
(do 3 stron  A4, czcionka 12 lub większa) 
 

 

Temat: „ŚWIĄTECZNE MARZENIA” 
 
Podpisaną pracę (imię, nazwisko, klasa, telefon, adres szkoły wraz z 
nazwiskiem opiekuna – jeśli dziecko pisało pracę pod opieką 
nauczyciela) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych i 
oświadczeniem dotyczącym wykorzystywania i rozpowszechniania 
wizerunku  należy dostarczyć do  31 grudnia 2020r. (decyduje data 
stempla - poczta tradycyjna lub dostarczenia – droga internetowa) 
 

drogą internetową /w formie załącznika WORD  
e-mail: gok@redziny.pl  

lub 
    na adres organizatora (decyduje data stempla ): 

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach 
ul. A. Mickiewicza 7  

 42 -242 Rędziny 
 

O wynikach i terminie wręczenia nagród poinformujemy 
laureatów

Dla

Rędziny, 31 stycznia 2008 r.

Komisja:

DYPLOM

Za zajęcie I miejsca

W powiatowym
konkursie literackim

“ Gdy gwiazda

organizowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach 

wieczorna zabłyśnie ...”

Agnieszka Senderecka

Wójt Gminy Redziny

Waldemar Chmielarz

Dyrektor GOK

Jolanta Brzozowska-Ciura

Renata Pindral

Dorota Musiał

Czesława Monczka

 
Bliższych informacji o konkursie udziela organizator 

 tel. 34 327 99 98 
Uwagi końcowe: 
Prace przechodzą na własność organizatora  i mogą być przez niego 
wykorzystane w celach popularyzatorskich. Nadesłanie prac na konkurs 
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych koniecznych do przeprowadzenia i ogłoszenia wyników-  
nazwisk uczniów. 

Prosimy o przekazanie informacji o konkursie instytucjom podległym, 
szkołom. 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

mailto:gok@redziny.pl

