
 
„Jak żyć ?” – VIII EDYCJA POWIATOWEGO 

KONKURSU FILOZOFICZNO –  - LITERACKIEGO  
dla uczniów szkół podstawowych, . 

 
Organizatorzy oczekują wypowiedzi pisemnej  

na jeden z poniższych tematów: 
 

 
1.  Czy współczesny świat uznaje wartości niepodważalne,  uniwersalne 

nadające  sens życiu człowieka. 

2. Co, kto ma wpływ na kształtowanie się  postawy człowieka wobec 

świata i innych ludzi? 

3. Na ile literatura i/lub filozofia są pomocne w poszukiwaniu odpowiedzi 

na pytanie: Jak żyć? 

4. „Samotność w sieci”?   Ocena  współczesnych form komunikowania 

się. Czy Internet buduje czy  niszczy mosty porozumienia  między 

ludźmi? 

 

Pracę pisemną ujętą w formę eseju lub innej formy literackiej (opowiadanie 

wywiad, reportaż...)  (maks. 5 stron, wielkość czcionki:12) można 
przesyłać mailem:  

 jako załącznik do wiadomości, 

 w przypadku dużego załącznika np. przy pomocy transferu plików 

takich jak: weetransfer.com, dysk google, dropbox, one drive,  

 lub pocztą tradycyjną na poniższy adres (lub osobiście w biurze jeżeli 

pozwolą na to okoliczności) 
Biuro Powiatowego Ognisko Pracy Pozaszkolnej 

43-200 Pszczyna 

ul. 3 Maja 7 

tel. 0 32 210 24 98 lub 517 067 500 / biuro@popppszczyna.pl  

 

Do pracy należy dołączyć dane autora:  

imię i nazwisko, adres, nazwę szkoły, nazwisko nauczyciela wspierającego,  

e-mail uczestnika lub nauczyciela/szkoły. 
 

Termin przyjmowania prac upływa 15 kwietnia 2021 r.  
W przypadku prac nadesłanych pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego. 

 

O terminie ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród 
dla zwycięzców organizator poinformuje w osobnym komunikacie. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego ogłoszenia 
wyników konkursu oraz publikowania prac konkursowych. 

 
 

Serdecznie zapraszamy! 

mailto:biuro@popppszczyna.pl


 

 

   Pszczyna, dnia…………………….. 

 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) oraz rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam 

/nie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (imię 

i nazwisko): 

 

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

w formie elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi przez Powiatowe 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej z siedzibą w Pszczynie ul. 3 Maja 7 w celach 

promocyjnych i informacyjnych związanych z realizowaną przez Powiatowe 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej działalnością statutową pn. VIII edycja 

Powiatowego Konkursu Filozofoczno-Literackiego „JAK ŻYĆ?” (2021 r.) 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje publikację i udostępnienie 

nagrodzonych pracy oraz zdjęć z uroczystości wręczenia nagród laureatom 

konkursu: na stronie internetowej www.popppszczyna.pl i profilu 

www.facebook.com/POPPPSZCZYNA  

                                                           

 

………………………………………… 

                                                      Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

http://www.popppszczyna.pl/
http://www.facebook.com/POPPPSZCZYNA

