
Włocławek, 10.09.2021 r.

            

Szanowni Państwo
 Dyrektorzy Szkół !

      
 Włocławski  Oddział  Polskiego  Towarzystwa  Dysleksji   zaprasza  uczniów   szkół  z
Włocławka  i  okolic  oraz  dyrektorów,  nauczycieli,  pedagogów  do  wzięcia  udziału  w
działaniach,  które  będą  organizowane  w  ramach  obchodów  Europejskiego  Tygodnia
Świadomości Dysleksji dla dzieci ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się (dysleksja,
dysgrafia, dysortografia itp.), który w tym roku odbędzie się od 4 do 10 października 2021 r.
Szczegóły na stronie internetowej Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji
(ptd.wloclawek.eu). Już teraz zapraszamy do udziału w konkursie literackim pt.  „Przyszło
nam żyć w ciekawych czasach”,  który przebiegać będzie w 3 kategoriach wiekowych: I
kategoria- klasy IV-VI szkoły podstawowej, II kategoria- klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
III kategoria- uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W załączeniu  znajduje  się  regulamin konkursu.  Powyższy  regulamin będzie  dostępny

także  na stronach internetowych Włocławskiego  Oddział  Polskiego Towarzystwa  Dysleksji:
ptd.wloclawek.eu

Zachęcamy również do podejmowania własnych inicjatyw związanych z obchodami
Europejskiego Tygodnia  Świadomości Dysleksji dla dzieci ze specyficznymi  trudnościami
w  uczeniu  się  i  przesyłania  informacji,  zdjęć  na   adres  poczty  elektronicznej:
ptd.wloclawek@interia.pl. 

    Zarząd 
                                         Włocławskiego Oddziału PTD

    



REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
na temat: „Przyszło nam żyć w ciekawych czasach”

ORGANIZATOR KONKURSU
 Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji

WSPÓŁORGANIZATOR KONKURSU
 Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku

CELE KONKURSU
 wspieranie i integrowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 budzenie wrażliwości na piękno ojczystego języka, zwłaszcza wśród dzieci z trudnościami w pisaniu i

czytaniu;
 stwarzanie możliwości do wyrażania ekspresji twórczej inspirowanej własnymi doznaniami;
 przybliżenie uczniom, rodzicom i pedagogom idei Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

WARUNKI UCZESTNICTWA : 
 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych: kl. IV-VI i VII-VIII oraz uczniowie

szkół ponadpodstawowych,  z Włocławka i okolic posiadający opinię stwierdzającą specyficzne
trudności w uczeniu się.

 Każdy  autor  może  nadesłać  do  3  niepublikowanych  wierszy  lub  jedną  pracę  pisaną  prozą

(pamiętnik, opowiadanie, baśń, bajkę, reportaż itp.) dotyczącą tematyki konkursu – „Przyszło nam
żyć w ciekawych czasach”.

 Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (wzór w załączeniu).

Prace należy przekazać do dnia 10. X 2021 r. na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 87-800
Włocławek, ul. Wojska Polskiego 27, z dopiskiem „Konkurs literacki” lub drogą elektroniczną na adres:
ptd.wloclawek@interia.pl 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 3 grupach wiekowych: I –kl. IV-VI, II - kl. VII-VIII, III- szkoły

ponadpodstawowe.
 O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy oraz ich opiekunowie powiadomieni zostaną

oddzielnym pismem (lub telefonicznie). 
 Wyniki  konkursu  będą  podane  na  stronach  internetowych  Włocławskiego  Oddziału  Polskiego

Towarzystwa Dysleksji: ptd.wloclawek.eu
 Oceny  prac  dokona  niezależne  jury  powołane  przez  organizatora,  które  oceni  walory  artystyczne,

oryginalność prac,  samodzielność,  zgodność z tematyką,  zastosowanie elementów typowych dla danej
formy wypowiedzi. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane. 

 Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do późniejszego ich wykorzystania.
   Szczegółowych informacji udzielają: 
Teresa Wojciechowska (tel. 606 451 353), Iwona Sałacka (tel.606 633 994),
 Anna Zacharek (tel. 795 441 749), Bożena Kiersznicka (tel. 886 979 186)  
lub T. Wojciechowska i I. Sałacka (PPP - tel. 054/232-59-18)

                                                                 
 

 Organizatorzy 



                        KARTA  ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  DO KONKURSU LITERACKIEGO

„Przyszło nam żyć w ciekawych czasach”

                                                                                           Włocławek,  ..............................
.......................................................
                  (nazwa szkoły)
.......................................................

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

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

         (dokładny adres, telefon)                              

Dane uczestnika Dane opiekuna
1. Imię i nazwisko   Imię i nazwisko

2. Adres zamieszkania

3. Telefon kontaktowy

4. Kategoria wiekowa: kl. IV-VI, kl. 
VII-VIII, szkoły 
ponadpodstawowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celu konkursu.  Zrzekam się jakiegokolwiek wynagrodzenia za
korzystanie  z  pracy  (zgodnie  z  regulaminem  konkursu),  w  tym  szczególności  wynagrodzenia  za
rozpowszechnianie pracy na stronie internetowej na potrzeby konkursu oraz inne przypadki jej publicznego
udostępniania.   
                
Podpis pełnoletniego  uczestnika/ lub prawnego opiekuna 
 
. …………………………………………………………………………………………..   

 

                               Dyrektor  szkoły

    
                                      

            




