
*Karta zgłoszeniowa i zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wydrukowania ze strony internetowej 

biblioteki.(www.bpsiedlce.pl) 

WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻ KĘ  
Temat konkursu – „A Wisła płynie i snuje opowieści…”  

I. Cele Konkursu: 

1. Żachęcenie utalentowanych dzieci, młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej. 

Tematem konkursu jest stworzenie pracy literacko – plastycznej – „A Wisła płynie i snuje opowieści…” 

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości. 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży z terenu województwa mazowieckiego. 

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

a) klasy 1-3 nauczanie początkowe; 

b) klasy 4-6 szkoła podstawowa; 

c) gimnazjum klasy 1-3. 

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, i napisane przez jednego autora. 

4. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać książkę w formie baśni, legendy, opowiadania o rzece Wiśle 

lub rzece, która przepływa w jego okolicy. 

5. Kryteria oceniania: 

 twórczy charakter utworu, 

 poprawność stylistyczna i językowa, 

 poziom literacki pracy, 

 samodzielność i oryginalność, 

 ogólna estetyka pracy. 

6. Pracę konkursowe powinny zawierać nie więcej niż 20 – 25 stron. Prace muszą być wykonane odręcznie 

w dowolnym formacie. Ilustracje można wykonać dowolną techniką plastyczną. 

7. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora. Do pracy należy dołączyć dane zawierające wiek, 

szkoła 

do której uczęszcza, a także imię i nazwisko opiekuna. 

8. Kartę zgłoszeniową można pobrać i wydrukować ze strony internetowej biblioteki. 

III. Termin i miejsce składania prac: 

Prace należy składać do dnia 15 maja 2017 roku na adres: 

Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej 

ul. Mieczysława Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce 

Prace można składać osobiście lub wysłać na podany adres. 
IV. Jury: 

Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. 

V. Nagrody: 

1. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody oraz dyplomy. 

VI. Wyłanianie laureata Konkursu: 

1. Jury podejmuje decyzję większością głosów. 

2. Podsumowanie konkursu odbędzie się na początku czerwca 2017 roku. O wynikach uczestnicy będą 

mogli dowiedzieć sięze strony internetowej biblioteki (www.bpsiedlce.pl). 

3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin. 

4. Prace nie będą zwracane. Nadesłane prace zostają w bibliotece. 
 

Organizatorzy: 
 

Anna Mirońska  
25 644 17 16 wew. 220 

a.mironska@bpsiedlce.pl 

Katarzyna Czarnocka – Pasztor 
25 644 17 16 wew. 218 
k.pasztor@bpsiedlce.pl 
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