
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO PN. „WAKACYJNE MARZENIA” 

UŁÓŻ WIERSZ LUB RYMOWANKĘ 

1. Organizatorem konkursu literackiego pn. „Wakacyjne marzenia”, zwanego dalej „Konkursem”, jest 

Miejsko — Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Wieruszowie, ul. Klemensa 

Wierusza 7-9, 98-400 Wieruszów.  

2. Temat konkursu literackiego brzmi „WAKACYJNE MARZENIA”. 

3. Celem Konkursu jest: 

 - inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, 

-  rozwijanie talentów literackich,  

 - rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, 

 - stworzenie dzieciom możliwości prezentacji swoich utworów 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie wiersza/rymowanki o tematyce związanej z 

wakacyjnymi marzeniami. 

5. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 7 do 13 lat zamieszkałe na terenie Gminy 

Wieruszów lub uczęszczające do szkół na terenie Gminy Wieruszów.  

6. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

  7-9 lat  

 10-13 

7. Uczestnik może przekazać na konkurs tylko jeden wiersz lub rymowankę, który/-ra przechodzi na 

własność organizatora. W konkursie mogą wziąć jedynie wiersz/ rymowanka autorska ( ułożony/-na 

samodzielnie przez uczestnika konkursu). Dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i 

czasopismach, nienagradzane w innych konkursach. 

8. Wiersz powinien składać się maksymalnie z 20 wersów. 

9. Wiersz/ rymowanka może być wzbogacony ilustracją dostosowaną do treści wiersza, wykonaną 

przez tego samego autora. 

10. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz lub rymowankę, który/-ra  przechodzi na 

własność organizatora. 

11. Wiersz/ rymowankę, należy złożyć w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Miejsko — Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Wieruszowie do 31 sierpnia 2020r. do godziny 16:00.  

12. Każdy uczestnik konkursu do utworu powinien dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze 

zgodą na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku. Prace bez podpisu, anonimowe nie będą 

zakwalifikowane do konkursu.  

13. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione trzy najlepsze prace. 

14. Zwycięskie  utwory wybiera 3 osobowa Komisja Konkursowa składająca się z osób powołanych 

przez organizatora. Komisja podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby 



głosów o werdykcie decyduje przewodniczący Komisji. Komisję konkursową powołuje Dyrektor MGBP 

lub osoba go zastępująca.  

15. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

16. Kryteria oceny prac:  

- zgodność z tematyką,                                                                                                                                             

- twórczy charakter utworu, 

− poprawność stylistyczna i językowa, 

− oryginalność i samodzielność, 

− wartości artystyczne,                                                                                                                                                       

-  estetyka pracy ( dodatkowy punkt za ilustrację).                                                                                                                                                                                 

17. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 września 2020r podczas NARODPWEGO CZYTANIA na 

wieruszowskim rynku. 

18. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.mgbpwieruszow.pl  

19. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

konkursu. 

http://www.mgbpwieruszow.pl/

