
KONKURS LITERACKI 
 

 

 

Organizator: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 
Oddział Dziecięcy, ul. Trawiasta 10, 04-618 Warszawa, tel.22-277-49-46 

I. Cele Konkursu: 
 Rozbudzanie wyobraźni młodych czytelników 

 Rozwijanie wśród uczniów zdolności pisarskich 

 Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze 

II. Zasady uczestnictwa: 
 Konkurs literacki adresowany jest dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych: 11 - 12 lat, 13-15 lat. 

 Pracą konkursową może być napisane krótkie opowiadania, które stanowią spójną całość. Utwór 
powinien opisywać kilka dni z życia dziewczynki lub chłopca, grupy nastolatków, rodziny. Osobiste 
podróże lub przygody w czasie tegorocznych wakacji, spacery, wędrówki, odkrywanie niesamowitych 
miejsc,  podobnie jak w książce Pawła Beręsewicza „Wielka Wyprawa Ciumków”. 

 Praca pisemna powinna mieć własny tytuł i nie może odbiegać od tematu Konkursu. 

 Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu  oraz powinno być 
wypełnione i przesłane Oświadczenie do tego Konkursu. Każda praca powinna być napisana przez 
jednego autora. Prace powinny być napisane na komputerze i przesłana w formacie pdf na adres: 
odz@bibliotekawawer.pl 

 Ostateczny termin składania prac w Czytelni Oddziału Dziecięcego upływa 31.08.2021 r. (wtorek), do 
godz. 16.00 

 Po ocenie walorów literackich oraz interesującej treści zostaną wyłonieni laureaci ( I, II, III miejsce, 3 
wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej). Organizator dopuszcza miejsca ex aequo. 

 Nad przebiegiem eliminacji będzie czuwać Jury. 

 Każda praca powinna być wykonana przez jednego autora. 

 Wręczenie dyplomów odbędzie się we wrześniu 2021 r. 

 Dyplomy i nagrody będzie można odebrać indywidualnie w godzinach otwarcia Oddziału Dziecięcego. 

 Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne.  

 Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu 
danych osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zamieszczanie danych osobowych na stronach 
internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora Konkursu, w publikacjach 
dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu 
Organizator zobowiązany jest poinformować o zachodzących zmianach zgłoszone do Konkursu placówki. 
Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego Regulaminu.  



  

 

 


