
 
 

Regulamin konkursu literackiego 

„Baśń o Świętym Mikołaju” 

  

1. Organizator konkursu: Gminna Bibliotek Publiczna w Małym Rudniku. 

2. Cele konkursu: 

• Popularyzacja gatunku literackiego jakim jest baśń; 

• Pobudzenie do twórczego myślenia i rozwijania wyobraźni dzieci; 

• Popularyzacja piękna języka polskiego; 

• Rozwijanie zdolności literackich; 

• Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci. 

3. Zasady konkursu: 

❖ Uczestnicy konkursu przesyłają napisaną przez siebie baśń o tematyce 

związanej ze Świętym Mikołajem, mile widziane umiejscowienie akcji 

baśni w realiach naszej Gminy Grudziądz; 
❖ Konkurs skierowany jest do uczniów z klas IV-VII szkół podstawowych z 

terenu Gminy Grudziądz; 

Komisja konkursowa będzie oceniała prace w dwóch kategoriach 

wiekowych:  

➢ - uczniowie szkoły podstawowej klas IV-V  
➢ - uczniowie szkoły podstawowej klas VI-VII   

❖ Praca może być napisana ręcznie lub komputerowo (czcionka 12) o 

nieokreślonej ilości stron, format A4; 
❖ Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę; 
❖ Mile widziane własna ilustracja do pracy, jednakże nie będzie ona podlegać 

ocenie; 

❖ Prace należy składać w terminie do 8 grudnia 2017 r.  w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Małym Rudnik lub Filii w Mokrem. Dopuszcza się możliwość 

wysłania pracy konkursowej tradycyjną drogą pocztową na adres:  
➢ Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku, Mały Rudnik 35 A, 

86-302 Mały Rudniku z dopiskiem: konkurs Baśń o Świętym Mikołaju 

(decyduje data wpływu do biblioteki) 
❖ Pracę należy składać w kopercie formatu A4., podpisaną imieniem i 

nazwiskiem, klasą oraz nazwą szkoły uczestnika konkursu z dopiskiem: 

konkurs „Baśń o Świętym Mikołaju”.  
❖ Do koperty z pracą należy załączyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową dotycząca 

konkursu, która stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.  

 

 



 

4. Ocena prac konkursowych: 

Prace konkursowe oceniać będzie powołana komisja konkursowa.  

Ocenie podlegać będzie: 

• Inwencja twórcza; 
• Poprawność stylistyczna, językowa i ortograficzna; 

• Samodzielność i oryginalność; 

• Zgodność z tematyką i gatunkiem literackim. 

5. Nagrody: 

❖ W konkursie nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca w kategorii wiekowej IV-

V oraz trzy pierwsze miejsca w kategorii wiekowej VI-VII.  

❖ Organizator zapewnia zwycięzcom nagrody książkowe oraz dyplomy. 

❖ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 13 grudnia 2017r. Informacja 

o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej biblioteki 

www.małyrudnik.naszabiblioteka.com oraz innych elektronicznych środkach 

przekazu informacji.  Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i 

miejscu wręczenia nagród. 

7. Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 
2. Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Małym Rudniku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2016, poz. 922) oraz 

na wykorzystanie wizerunku uczestnika utrwalonego podczas wręczenia nagród 

na potrzeby organizacji, dokumentacji i promocji konkursu. 
3. Nadsyłając pracę na konkurs Autor zgadza się na niezbędne poprawki 

redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na 

jego serwisach internetowych, elektronicznych środkach przekazu 

zarządzanych przez Organizatora konkursu, publikacjach oraz serwisach oraz 

publikacjach osób trzecich zapewniających promocję Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Małym Rudniku.  
4. Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. 
5. Prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane, bez karty zgłoszenia 

nie będą oceniane. 
6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje komisja konkursowa, 

od jej decyzji nie ma odwołania. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu. 

 

 

 


