
Konkurs literacki

ŚWIĄTECZNA BAJKA DLA PRZEDSZKOLAKA

I. Organizator :
Filia nr 1 dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. K. Baczyńskiego w Ozorkowie

tel. (0-42) 710-31-88

www.wimbp.lodz.pl/ozorkow e-mail: ozorkow.mbp@wp.pl

II. Cele konkursu :
Ø pobudzanie wrażliwości literackiej;

Ø rozbudzanie zainteresowania książką wśród najmłodszych czytelników;

Ø szerzenie wśród dzieci i młodzieży kultury literackiej i czytelniczej;

Ø zbudowanie więzi między młodzieżą a młodszymi dziećmi.

III. Regulamin :
1. Konkurs adresowany jest do uczniów od 15 do 19 lat. 

2.  Warunkiem przystąpienia  do  konkursu  jest  zgłoszenie  bajki,  nigdzie  nie  publikowanej  oraz 
dotychczas nie nagradzanej w innych konkursach.

3. Prace można zgłaszać indywidualnie lub poprzez instytucje: szkoły, biblioteki, domy kultury, 
kluby, stowarzyszenia itp.

4. Prace o objętości 4 - 7 stron powinny być napisane na komputerze (format A-4, czcionka 12, 
Times  New  Roman,  Arial  lub  Verdana,  pojedyncze  odstępy  między  wierszami)  w  trzech 
egzemplarzach, a także na nośniku elektronicznym (dyskietka, płyta CD).

Każda praca musi zawierać :
✔ imię i nazwisko;

✔ wiek w latach;

✔ dokładny adres zamieszkania;

✔ adres poczty elektronicznej e-mail oraz nr tel. kontakt.;

✔ jeżeli  praca  nadesłana  jest  przez  instytucję:  dokładna  nazwa,  adres,  e-mail  i  nr  tel. 
instytucji.

5. Prace można dostarczać od 6.11.2006 r. osobiście do siedziby organizatora. 

Termin zgłaszania prac upływa 1.12.2006 r. o godz. 18.00.

6. Zwycięzców wyłoni Jury powołane przez organizatora.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 grudnia 2007 r. o godz. 10:00 w czytelni Filii nr 1 dla 
Dorosłych  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Ozorkowie  przy  ul.  R.  Mielczarskiego  17.  Lista 
zwycięzców  oraz  nagrodzone  i  wyróżnione  prace  zostaną  zamieszczone  na  stronie: 
www.wimbp.lodz.pl/ozorkow 

8.  Organizatorzy  nie  zwracają  nadesłanych tekstów i  zastrzegają  sobie  prawo do publikowania 
nagrodzonych i wyróżnionych prac na stronie internetowej oraz w mediach bez zgody ich autorów, 
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a także do ich odczytywania w placówkach oświatowych na terenie Ozorkowa i okolic.

9.  Ewentualne roszczenia wynikające z  publikacji  przez MBP w Ozorkowie prac nie  będących 
własnością podpisanego twórcy, nie ujawnione przez Jury, należy kierować do osoby podpisującej 
pracę jako własną.

10.  Wszelkie  informacje  związane  z  konkursem  można  uzyskać  w  Filii  nr  1  dla  Dorosłych 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie ul. R. Mielczarskiego 17 lub tel. (0-42) 710-31-88. 


