
 

 

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY 

dla uczczenia Stanisława Lema – patrona roku 2021 

Fantastyka w baśniowym przebraniu.  

Lemowska wizja świata w „Bajkach robotów” 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy szkół, Nauczyciele i Rodzice! 

Drodzy Uczniowie! 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie, którego celem jest przybliżenie niezwykłej  

i inspirującej twórczości Stanisława Lema. Pragniemy, by kolejne pokolenia odkrywały bogaty 

świat wyobraźni pisarza, który uniwersalną prawdę o człowieku ubierał w kostium fantastyki 

naukowej, czerpiąc zarazem z tradycji baśni. 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej do stanięcia w literacko-

plastyczne szranki! Na zwycięzców czekają nagrody książkowe. Szczegółowe wymagania 

ujęte są w poniższym regulaminie. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

UWAGI WSTĘPNE 

 

1. Konkurs ma na celu popularyzowanie twórczości Stanisława Lema – wybitnego polskiego 

pisarza, jednego z patronów 2021 roku. Organizatorzy pragną również przyczynić się  

do rozwoju artystycznego i literackiego uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej  

w oparciu o odkrywanie bogatych pokładów interpretacyjnych zawartych w zbiorze „Bajki 

robotów”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO w Krakowie, mająca 

swą siedzibę przy ul. J. Kurczaba 5. 

3. Zgłoszenia należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2021 r. na adres: 

konkursySSPnr5@gmail.com. 
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4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 2021 roku. W tym 

też czasie należy przesłać prace konkursowe (klasy I-III: zdjęcia prac plastycznych, zaś klasy 

VII-VIII: prace literackie) na adres: konkursySSPnr5@gmail.com. Uczniowie klas IV-VI 

otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomienia z linkiem do testu wiedzy 

(aktywność linku: 10-15 kwietnia 2021 roku). 

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach  

i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz.U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega 

regułom zawartym w ww. Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie następujących warunków:  

a) zapoznanie się z regulaminem konkursu, 

b) uczestnictwo w stosownej dla siebie grupie wiekowej, 

c) terminowo wysłane zgłoszenie wraz z niezbędnymi danymi, 

d) wysłanie pracy konkursowej w wymaganym terminie. 

 

§ 3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Przedmiotem konkursu dla klas I-III jest praca plastyczna wykonana dowolną techniką  

i w dowolnym formacie, nawiązująca tematycznie do utworu Stanisława Lema „Bajka  

o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła”. 

2. Przedmiotem konkursu dla klas IV-VI jest rozwiązanie testu znajomości treści 

następujących utworów Stanisława Lema: „Trzej elektrycerze”, „Jak ocalał świat”  

oraz „Wielkie lanie”. Link z pytaniami będzie aktywny w dniach 10-15 kwietnia 2021 r. 

3. Przedmiotem konkursu dla klas VI-VIII jest stworzenie swojej własnej wersji bajki 

wzorowanej na twórczości Stanisława Lema – w minimum 800 słowach. Ważne jest,  

by opowiedziana historia mieściła się w konwencji science-fiction i baśni oraz poruszała 

uniwersalną problematykę. 

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w terminie  

do 30 kwietnia 2021 r.  Tą samą drogą Organizatorzy powiadomią Laureatów o sposobie 

przekazania naród. 

 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, klasy, nazwy szkoły oraz adresu poczty elektronicznej 

(opcjonalnie numeru telefonu).   

2. W konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które będą zawierały wyżej wymienione 

informacje.  
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3. Podane dane będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu  

oraz w związku z przekazaniem nagród.  

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie  

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.  

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia! 

 

Beata Mosz 

Ewa Polcyn 

 

Polonistki ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO  

w Krakowie 

 

kontakt: konkursySSPnr5@gmail.com 


