Regulamin
międzyszkolnego konkursu literackiego
„Spełniam jedno z moich marzeń – zostaję pisarzem”
1. Organizatorzy konkursu:
Biblioteka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii
w Słupsku oraz Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.
2. Cele konkursu:
- zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności
- popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni
- rozwijanie zainteresowań uczniów
- kształtowanie postaw twórczych
- wyławianie talentów literackich
- wspieranie twórczości dziecięcej
- popularyzacja dobrej literatury dziecięcej
3. Adresaci konkursu:
Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych miasta Słupska.
4. Zasady uczestnictwa:
Napisanie listu zachęcającego do przeczytania dowolnej książki dla dzieci
i młodzieży, który spełnia następujące warunki:
-

jest napisany osobiście, bez pomocy innych osób, w języku polskim oraz nie
był dotąd publikowany i nagradzany w innych konkursach,
jest napisany na komputerze, maksymalnie do 3 stron formatu A4 (czcionka
14) i przekazany w formie papierowej oraz na płycie CD do jednego
z organizatorów w terminie do 26 maja 2017r.

Na pracy należy umieścić dane autora ( imię i nazwisko, szkoła, klasa, adres,
telefon kontaktowy, adres mailowy).
5. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora.
W składzie jury konkursu znajdą się literaci, poloniści oraz przedstawiciele
organizatorów.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 czerwca br. O dokładnym terminie
i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie późniejszym.
7. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, dyplomy oraz prawo do publikacji
utworu na stronach internetowych organizatorów.

WARTO WIEDZIEĆ!
Pomimo, iż nie ma ściśle określonych reguł dotyczących pisania listów
prywatnych, w kompozycji każdego listu na ogół uwzględnione zostają:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miejscowość i data;
Nagłówek, np. „Kochany Tato”;
Wstęp;
Treść właściwa listu;
Zakończenie;
Zwrot grzecznościowy, np. „Całuję”;
Odręczny podpis.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Organizatorzy

Adresy, na które można składać prace konkursowe:


Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10
im. Polonii w Słupsku, ul. profesora Stanisława Kulczyńskiego 1a (tel.
kontaktowy: 59 8455075 wew.40 lub 59 8454770 wew.40),



Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, ul. Braci Gierymskich 1 (tel.
kontaktowy 59 8432605).

