REGULAMIN
KONKURSU LITERACKIEGO
„ZACZAROWANE ŚWIĘTA – WSPÓŁCZESNA BAŚŃ
BOŻONARODZENIOWA”

ORGANIZATOR:
Miejska Biblioteka Publiczna
Plac Słowiański 5
82-200 Malbork
tel. 55 272-35-45
e-mail: mbpmalbork@op.pl
koordynator – Anna Markowicz
CELE KONKURSU:
1. Zachęcenie młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
2. Doskonalenie warsztatu pisarskiego.
3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów.
4. Rozwijanie kreatywnego myślenia.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum
malborskich szkół.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie BAŚNI na temat: „Zaczarowane Święta –
współczesna baśń bożonarodzeniowa”. Utwór nie może być dotąd publikowany i nagradzany w
innych konkursach.
3. Tekst literacki opatrzony tylko pseudonimem należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w formie
drukowanej oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD).
Oprócz pracy konkursowej należy złożyć:
zaklejoną kopertę oznakowaną tym samym pseudonimem co praca konkursowa. W kopercie powinna
znajdować się wypełniona i podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego karta zgłoszeniowa.
4. Napisane teksty literackie należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora:
- Miejska Biblioteka Publiczna – Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork
- Mediateka Filia dla Dzieci i Młodzieży – Stare Miasto 42, 82-200 Malbork
(czynne od wt-pt w godz. 11-17, soboty w godz. 11-15)
5. Termin złożenia prac – do 15.12.2017r.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

1. Kryteria oceniania:
- nawiązanie do tematu konkursu
- twórczy charakter utworu
- poprawność stylistyczna i językowa
2. Prace literackie zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatora.
3. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez
honorariów utworów konkursowych celem publikacji.
4. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.
UWAGI KOŃCOWE:
1. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa zamieszczone zostaną na stronie internetowej
Organizatora - www.biblioteka.malbork.edu.pl. Są one dostępne również w siedzibie Miejskiej
Biblioteki Publicznej i Mediateki w formie papierowej.
2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na witrynie internetowej Organizatora
oraz na Facebooku.
3. O nagrodach i terminie ich wręczenia laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub
mailowo.
4. Sprawy nie objęte regulaminem oraz sprawy sporne rozstrzyga jury oraz Organizatorzy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

