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Organizator: 
Stowarzyszenie Żar Serca 

www.zarserca.pl 
tel. +48 880 742 382 

Cele konkursu 
– pobudzanie kreatywności wśród dzieci; 

– promocja czytelnictwa; 
– wzbudzenie aktywności twórczej wśród 

najmłodszych. 
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Regulamin II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „o Złote Pióro i Pędzel”: 

 

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach- plastycznej i literackiej. 

KATEGORIA PLASTYCZNA: 

• Zadanie konkursowe brzmi: „Wymyśl bajkową postać (przyjaciółkę lub przyjaciela Cziczi), nadaj jej 

oryginalne imię i namaluj dowolną techniką swój pomysł”; 

• Format pracy plastycznej- kartka A4 

• Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 1-4 Szkoły Podstawowej (w roku szkolnym 

2022/2023) 

 

KATEGORIA LITERACKA: 

• Zadanie konkursowe brzmi: „Wymyśl bajkową postać (przyjaciółkę lub przyjaciela Cziczi), nadaj jej 

oryginalne imię oraz napisz krótkie opowiadanie opisujące przygodę, jaką przeżyła Cziczi wraz z 

wymyśloną przez ciebie postacią”; 

• Opowiadanie powinno zmieścić się na 1 stronie formatu A4; 

•  Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 5-8 Szkoły Podstawowej (w roku szkolnym 

2022/2023) 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU: 

• Książki z serii o jaszczurce Cziczi autorstwa Ewy Kołodziejczyk, do których nawiązują zadania 

konkursowe, stanowią podstawę funkcjonowania Stowarzyszenia Żar Serca, a całkowity zysk z ich 

sprzedaży oraz z projektów, które realizujemy, przeznaczany jest na wsparcie potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. Publikacje można nabyć bezpośrednio ze strony www.zarserca.pl 

• Prace plastyczne lub utwory literackie należy przesłać  w terminie od 22 kwietnia do 15 listopada 

2022 r. na adres:  Stowarzyszenie Żar Serca, ul. Pokoju 2/1, 68-200 Żary. Decyduje data stempla 

pocztowego.  

• W kopercie, oprócz pracy konkursowej, należy dołączyć zgłoszenie zawierające: 

- imię i nazwisko autora pracy, z podaniem klasy i szkoły 

- imię i nazwisko opiekuna/rodzica z numerem telefonu kontaktowego i adresem mailowym  

- informację o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, publikację prac konkursowych oraz  

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez Organizatora 

-podpis opiekuna 
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•  Na kopercie z nadsyłanymi pracami powinien znaleźć się dopisek: 2 Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczno-Literacki „O Złote Pióro i Pędzel”. 

• Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę plastyczną lub literacką. Przesłanie więcej niż 

jednej pracy konkursowej jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.  

• Organizatorzy nie zwracają tekstów i prac plastycznych i zastrzegają sobie prawo do publikacji 

nagrodzonych prac konkursowych oraz nazwisk ich autorów w prasie, radiu, telewizji, z możliwością 

wydania książki, a także do nieograniczonego rozpowszechniania utworów w Internecie (m.in. na 

stronie www.zarserca.pl oraz fanpage’u facebookowym fb/Żar Serca) bez zgody autorów i 

honorarium.  

• W kategorii literackiej na konkurs należy nadesłać opowiadanie w postaci maszynopisu, wydruku 

komputerowego lub czytelnego rękopisu. 

• Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

publikację na potrzeby Stowarzyszenia Żar Serca.  

• Szczegółowe dane osobowe uczestników konkursu będą w posiadaniu Organizatora jedynie w 

okresie nadsyłania zgłoszeń i pracy jury, po czym zostaną usunięte.  

•Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy treść 

zgłoszonej pracy konkursowej narusza ich prawa autorskie. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie 

ponosi opiekun Uczestnika.  

• Niewypełnienie lub złamanie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z zapisów Regulaminu 

stanowi podstawę do wykluczenia z udziału w konkursie. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Komisja.  

NAGRODY 

• Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów jury złożone z poetów, 

artystów i przedstawicieli organizatora.  

• W Konkursie przewidziane są nagrody 

Kategoria plastyczna: m.in. tablet, hulajnoga, zestaw artystyczny 

Kategoria literacka: m.in. tablet, głośnik JBL, rodzinny bilet (dla 4 osób) do Energylandii. 

• Jury może zrezygnować z przyznania którejś nagrody lub dokonać innego podziału nagród.  

• Uroczystość ogłoszenia laureatów odbędzie się 6 grudnia 2022 r. w formule zgodnej z 

obowiązującymi w tym czasie zasadami bezpieczeństwa sanitarnego. Informacja z listą Laureatów 

ukaże się na stronie www.zarserca.pl  
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