
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

dla uczniów szkół gimnazjalnych 

Świat moich książek - rozwiń temat odnosząc się do przeczytanych książek 
 

1. Organizatorzy: 

 CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 

ul. Przemysłowa 7 

62-510 Konin 

tel. 63 242 63 39 

www.pbp.cdnkonin.pl 

 Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich o / Konin  
 

2. Cele konkursu: 

 popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży, 

 upowszechnianie czytelnictwa, 

 rozbudzanie zainteresowań literackich, 

 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, 

 ujawnianie talentów, 

 zachęcenie do aktywności twórczej młodzieży. 
 

3. Warunki udziału w konkursie: 

 uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych z miasta 

Konina oraz powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego, 

  warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres CDN Publicznej 

Biblioteki Pedagogicznej w Koninie prac konkursowych,  

 dopuszczalne formy wypowiedzi literackiej : opowiadanie, fragment mojego 

pamiętnika, list, rozprawka, recenzja, artykuł do pisma młodzieżowego, 

 objętość tekstu jest ograniczona do 4 stron maszynopisu formatu A4 lub  

4 stron czytelnej pracy pisemnej, 

 prace powinny być napisane samodzielnie, 

 prace nie mogą być wcześniej publikowane (zarówno w publikacjach 

drukowanych, jak i Internecie) oraz nagradzane w innych konkursach, 

 każdą pracę należy opatrzyć metryczką (Załącznik nr 1), 

 laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu. 
 

4. Kryteria oceny prac: 

 samodzielność wypowiedzi, 

 zgodność treści pracy z tematem, 

 sprawność językowa, 

 pomysłowość, 

 styl, 

 ortografia, 

 staranność i estetyka.  

 



 

5. Terminy: 

 prace należy dostarczyć do dnia 14 października 2016 r. (decyduje data 

stempla pocztowego), 

 rozstrzygnięcie konkursu – koniec października 2016 r., 

 zaproszenie na uroczyste podsumowanie konkursu otrzymają laureaci i osoby 

wyróżnione, 

 lista laureatów i osób wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Biblioteki. 
 

6. Postanowienia końcowe: 

 do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają 

powyższych warunków, 

 Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs, 

  prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora, 

  w sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną 

decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z jury, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych 

 prac oraz do ich cytowania w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz 

 bez honorarium autorskiego, 

 administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników 

konkursu będzie Organizator; dane te mogą być wykorzystane tylko  

i wyłącznie w celach związanych z konkursem, 

 pracę konkursową wraz z arkuszem zgłoszeniowym należy przesyłać na 

adres: 

 CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 

 ul. Przemysłowa 7 

 62-510 Konin, 

 z dopiskiem: konkurs „Świat moich książek”. 

 

 


