
  

Regulamin konkursu literackiego 

,,Wiersz lub fraszka o Bibliotece ’’ 

Z okazji Jubileuszu 70-lecia istnienia, Gminna Biblioteka Publiczna  

w Słupi ogłasza konkurs literacki pod hasłem: „Wiersz lub fraszka o 

Bibliotece ” 
1. Organizatorzy konkursu: Wójt Gminy Słupia oraz Gminny Ośrodek Kultury  

i Sportu – Gminna Biblioteka Publiczna  w Słupi. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas III 

gimnazjalnych z terenu Gminy Słupia. 

3. Celem konkursu jest promocja biblioteki i czytelnictwa oraz rozwój umiejętności 

twórczych wśród młodzieży.  

4. Konkurs polega na napisaniu samodzielnie wiersza lub fraszki o bibliotece.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór.  

6. Praca powinna być napisana w formie komputerowej i wydrukowana.  

7. Tematyka utworu powinna dotyczyć biblioteki, czytelnictwa lub książek.  

8. Praca konkursowa powinna być przygotowana przez autora w sposób samodzielny, 

rzetelny oraz nienaruszających dóbr osobistych innych osób. 

9. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu.   

10. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, samodzielność, pomysłowość autora, 

styl i język utworu, brzmienie.  

11. Każda praca powinna być podpisana: tytuł wiersza lub fraszki, imię i nazwisko autora, 

klasę, nazwę szkoły  oraz nazwisko nauczyciela (opiekuna). 

12. Prace należy dostarczyć do 5 października 2018 r. na adres organizatora - Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu – Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi. 

13. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 11 października 2018 r. 

14. Przewidziano dyplomy za udział w konkursie i nagrody dla laureatów. Sponsorem 

nagród w konkursie jest Fundacja Młodzi Ludziom.  

15. Wręczenie nagród odbędzie się 14 października 2018r.  na Uroczystości Jubileuszu 

70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi 

16. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji organizatora. 

Autorzy przekazują prawa autorskie na rzecz organizatora.  

17. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora wszystkich 

postanowień tego regulaminu.  

18. W razie problemów technicznych Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnych 

rozstrzygnięć.  

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu. 

20. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 


