
Regulamin konkursu literackiego  
                                        „OPOWIEDZ MI BAJKĘ” 

 

1. Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

2. Cele konkursu: 

 pobudzanie i rozwijanie wyobraźni, 

 nabywanie umiejętności posługiwania się polszczyzną literacką, 

 doskonalenie sztuki tworzenia i redagowania dłuższych tekstów, 

 promocja talentów młodych twórców. 

 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Prace będą oceniane w trzech kategoriach 

wiekowych:  

 uczniowie klas od I-III (1 kategoria),  

 uczniowie klas IV-VI (2 kategoria), 

 uczniowie klas VII-VIII (3 kategoria). 

 

4. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie napisana, ilustrowana i nigdzie niepublikowana bajka.  

 

5. Prace konkursowe zapisane w formacie tekstowym (np. Microsoft Word, OpenOffice Writter, rozmiar 

maksymalnie 3 strony formatu A4 samego tekstu, czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy 

2,5 cm) i zilustrowane dowolną techniką plastyczną oraz opatrzone informacjami (imię, nazwisko, wiek, 

klasa, adres szkoły, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy do rodzica bądź opiekuna) należy przesłać 

do dnia 27 września 2021 r. drogą elektroniczną pod adres: instruktor@biblioteka-ostrow.pl 

(przyjmowane będą ilustracje zeskanowane w formacie JPG o rozdzielczości min 200 dpi, max 600 dpi). 

Uwaga! Prace plastyczne można również dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną pod adres: 

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wlkp., ul. Wolności 2 (dopisek: „Bajka”). 

 

6. Prace konkursowe, które nie spełnią powyższych wymogów, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

 

7. Jury powołane przez organizatora podczas oceniania prac weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

 zgodność z tematem konkursu, 

 pomysłowość autora i oryginalność fabularną utworu, 

 wartość literacką tekstu (urozmaicone słownictwo i styl, poprawność językowa), 

 samodzielność autora. 

 

8. Konkurs trwa od 15 czerwca do 27 września 2021 r.  

Ogłoszenie wyników nastąpi 15 grudnia  2021 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Głównej przy 

ul. Wolności 2 (I piętro).  

Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną telefonicznie zaproszone na ogłoszenie wyników 

konkursu w Bibliotece Głównej, ul. Wolności 2.  

9. Prace wszystkich uczestników konkursu przechodzą na własność organizatora. 

 

10. Nagrodą w konkursie będą dyplomy oraz przygotowana przez wydawnictwo biblioteki publikacja 

pokonkursowa, zawierająca wyróżnione utwory wraz z ilustracjami.  

 

11. Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji ww. konkursu jest organizator. 

 

12. Wszelkich informacji o konkursie udziela Alicja Sierakowska – instruktor powiatowy; 

kontakt: tel. /62/ 737 47 06, e-mail: instruktor@biblioteka-ostrow.pl 

 

13. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka 

(uczestnika) oraz jego wizerunku dla wszystkich celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 

29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883), w materiałach udostępnianych 

przez organizatora na stronie internetowej www.biblioteka-ostrow.pl, jak również w formie bezpłatnej 

drukowanej publikacji. 
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