
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  6/2019 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej                       

w Mławie z dnia 27.08.2019 r.              

 

 

REGULAMIN  POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO  

„OPOWIADANIE Z BIBLIOTEKĄ W TLE” 

 

Cele konkursu: 

 Podejmowanie kreatywnych działań  i rozwijanie zdolności literackich; 

 Poznanie różnorodnych gatunków literackich; 

 Propagowanie bibliotek i czytelnictwa; 

 Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy; 

 Dostosowanie środków językowych do intencji wypowiedzi;  

 Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach 

(ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym)  

 

  Założenia organizacyjne: 

 

1. Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie, 

Dział Instrukcyjno Metodyczny. 

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu mławskiego, zainteresowanych 

twórczością literacką. 

 

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie, wcześniej niezgłaszane do  

innych konkursów. Opowiadanie powinno nawiązywać do instytucji biblioteki 

(publicznej, szkolnej, uniwersyteckiej itp.), poza tym tematyka jest dowolna (może to 

być opowiadanie obyczajowe, przygodowe, kryminalne, fantasy itd. 

  

4. Opowiadanie przekazane na konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną  

pracę uczestnika. Prace przekazane na konkurs nie mogą być kopią, plagiatem lub 

fragmentem jakichkolwiek innych prac. 

  

5. Praca nie może przekraczać 10 stron komputerowego wydruku A4, napisanego 

czcionką Times New Roman (12), interlinia 1,5. Praca może zawierać wykonane 

samodzielnie ilustracje. 

 

6. Termin dostarczenia prac do Miejskiej Biblioteki Publicznej mija 11 października 

2019 r. 

 

7. Wraz z przekazaniem pracy, należy przekazać podpisaną kartę zgłoszeniową, której 

wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Karta ta zawiera następujące 

informacje:  

 tytuł Konkursu,  

 nazwę biblioteki, z której uczestnik korzysta  



 imię i nazwisko autora, jego adres oraz numer telefonu kontaktowego. 

 

8. Nadesłane prace nie będą zwracane i stają się własnością Organizatora. 

 

9.  Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac, zgłoszonych do Konkursu, 

umieszczania ich na stronach internetowych,  w mediach i w innej formie podając 

dane autora (imię, nazwisko oraz miejscowość). 

 

10.  Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że opowiadanie zgłoszone na konkurs zostało 

wykreowane osobiście. 

 

11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawidłowych danych osobowych bądź innych nieprawidłowych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

 

12. Oceny prac oraz przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia lub zgubę prac podczas 

przesyłki. 

 

14.  Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe w czterech kategoriach wiekowych: 

a. 7- 11 lat  

b. 12-15 lat 

c. 16-19 lat 

d.  20 lat i powyżej 

W każdej kategorii wiekowej będzie przyznana jedna nagroda. Organizator         

zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

 

15.  Nagrodzeni uczestnicy będą zaproszeni telefonicznie lub meilowo na podsumowanie 

konkursu i wręczenie nagród, które odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Mławie w terminie do  25 października 2019 r.  

 

16. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich 

zmianach niezwłocznie poinformowani zostaną uczestnicy, biorący udział w 

Konkursie. 

 

17. Treść niniejszego regulaminu oraz wzór karty zgłoszenia znajdują się na stronie 

internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie, w Oddziale dla Dzieci MBP, 

Dziale Instrukcyjno-Metodycznym MBP w Mławie, ul. 3 Maja 5, 06-500 Mława.  

 

Informacje dodatkowe: Dział Instrukcyjno-Metodyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Mławie, Tel. 601-092-206. 


