
                   
            

            

            

            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomaszów Lubelski, 10.09.2018r. 

  

Miejska Biblioteka Publiczna            

im. Tomasza Zamoyskiego                   

w Tomaszowie Lubelskim           

zaprasza uczniów klas  

IV-VIII              

do wzięcia udziału                           

w konkursie literackim             

„Wakacyjna przygoda”. 



Regulamin konkursu literackiego „Wakacyjna przygoda” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego 

w Tomaszowie Lubelskim. 

2. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości 

literackiej oraz rozwijanie umiejętności literackich. 

3. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

 Kl. IV-V 

 Kl. VI-VIII 

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku 

polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. 

5. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie, którego motywem 

przewodnim będzie wakacyjna przygoda. 

6. Opowiadanie nie może przekroczyć 3 stron znormalizowanego maszynopisu lub 

rękopisu. Rękopis powinien być czytelny. 

7. Prace mogą zawierać ilustracje  

8. Na konkurs można zgłosić dowolną liczbę prac. 

9. Prace wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 15.10.2018r. w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim w Oddziale 

dla Dzieci i Młodzieży lub nadsyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów 

Lubelski z dopiskiem „Wakacyjna przygoda”. 

10. Zgłaszane prace oceniane będą przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową. 

11. Kryteria oceniania: 

 twórczy charakter utworu, 

 poprawność stylistyczna i językowa, 

 poziom literacki pracy, 

 samodzielność i oryginalność, 

 ogólna estetyka pracy. 

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez 

uczestników konkursu. 

  



Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 

 
 
Karta uczestnika konkursu literackiego „Wakacyjna przygoda” 
 

 
Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszam udział w konkursie literackim 
 

1. Imię i nazwisko  
 

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

2.  Nazwa szkoły, klasa  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 

3. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej uczestnika konkursu 
 

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

 
 
 
 
……………………………………..…..                                       ………………………………….………………… 
Miejscowość, data                                                                 podpis nauczyciela zgłaszającego 

  



Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu 

 

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych 
 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka,  
 
………………………………………………………………………………………………………………………….
w konkursie literackim „Wakacyjna przygoda”, organizowanym przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim.  
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie 
Lubelskim oraz wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach na 
potrzeby konkursu „Wakacyjna przygoda”, a w przypadku laureatów konkursu 
do publikacji nagrodzonych prac, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie 
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 ze zm.) 

 

 

 

 

 

 

……………………….……………………………..                        …………………………………………………………. 

           Miejscowość, data                                                                          podpis rodzica 

 


