
W związku z jubileuszem 70 – lecia swojej działalności

 Biblioteka Publiczna w Gołdapi

 ogłasza konkurs literacki na wiersz

„Moja biblioteka”

Regulamin

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu literackiego na wiersz „Moja Biblioteka” zwanego

dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Gołdapi zwana dalej „Organizatorem”.

3. Cele konkursu:

a. Promocja działalności biblioteki.

b. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem bibliotecznym wśród młodych czytelników.

c. Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości 
literackiej.

d. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową 
utworu.

e. Zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi biblioteki.

4. Konkurs prowadzony jest w Gminie Gołdap.

5. Konkurs trwa do 7.11.2016 roku

§ 2

Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół średnich w Gminie Gołdap.

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, 
wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

3. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wiersz, którego akcja rozgrywa się w bibliotece lub 
na tle biblioteki.

4. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu (tekst napisany na komputerze).

5. Jeden autor może oddać tylko 1 utwór.

§ 3

Termin składania prac:

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia (załącznik 
Nr 1 do niniejszego regulaminu zgłoszenie do konkursu literackiego – Moja Biblioteka”) i pracy 
konkursowej do 7 listopada 2016 roku na adres: Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 
31, 19-500 Gołdap

§ 4



Kryteria oceniania:

- twórczy charakter utworu,

- poprawność stylistyczna i językowa,

- poziom literacki pracy,

- samodzielność i oryginalność.

§ 5

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi 
www.bpgoldap.pl w dniu 9.11.2016 r.

2. Rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie biblioteki dnia 15.11.2016 r. o godzinie 11.00

3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU LITERACKIEGO „Moja biblioteka” 

Imię i nazwisko uczestnika(proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

…………………………………………………………………………………….

Wiek ………………….…………....          klasa ………..………………………..

Nazwa szkoły ………………………………………………………..……………

tel. ……………………………………………………………………………..….

Imię i nazwiska nauczyciela prowadzącego:

…………………………………………………………………………….………

Oświadczenie rodziców/opiekunów:

- Dziecko jest autorem pracy i posiada do nich prawa autorskie, nie naruszając praw autorskich 

osób trzecich,

- Zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu i w pełni go akceptuję,

- Wyrażam zgodę na publikację i niekomercyjne rozpowszechnianie (także w Internecie) zgłoszonej

przez dziecko pracy konkursowej,

-  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  zgłoszeniu  przez

organizatorów konkursu zgodnie z art.  23 ust.  1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o

ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe będą

wykorzystane do celów promocyjno – edukacyjnych.

………………………………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna


