
KONKURS LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

NA BAJKĘ 

 „SMOKI, KSIĘŻCZNIKI I TABLETY” 

BRZEG 2015 

 

REGULAMIN 

 

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu przy wsparciu Fundacji 

„Rozwój”, K.I.T. „Stowarzyszenie Żywych Poetów” oraz  firmy INET PC ogłasza 

KONKURS LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA BAJKĘ „SMOKI, 

KSIĘŻNICZKI I TABLETY” BRZEG 2015 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół z Brzegu, oraz miejscowości 

powiatu brzeskiego.  

 
3. Tematem konkursu jest napisanie bajki prozą lub wierszem o dowolnej tematyce. 

Możliwe są też dowolne modyfikacje i wariacje gatunkowe w ramach podejmowanej 
pracy. 

 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie w jakikolwiek 

inny skuteczny sposób utworu o objętości do 10 000 znaków (wraz ze spacjami) w 5 

kopiach w terminie do dnia 1 marca 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego) na 

adres: 

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KSIĘCIA LUDWIKA I W BRZEGU 

UL. JANA PAWŁA II 5 (NISZA) 

49-300 BRZEG 

z dopiskiem: SMOKI, KSIĘŻNICZKI I TABLETY 

 

5. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży w każdym wieku jednak prace zostaną 

ocenione w trzech kategoriach wiekowych: 

- kategoria uczniów szkół podstawowych 

 kategoria uczniów gimnazjów 

 Uczniowie liceów 



6. W jury zasiądą członkowie Stowarzyszenia Żywych Poetów: Radosław Wiśniewski, 

Adam Boberski, Krystian Ławreniuk, Ewa Krawczyk oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu Katarzyna Oćwieja – Grądziel. 

7. Zestawy prosimy opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, numerem 

telefonu/adresem e-mail. 

8. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych 

konkursach ani publikowane w prasie literackiej, drukach zwartych, prasie 

ogólnopolskiej. 

9. Nagrody rzeczowe w konkursie zostaną przyznane autorom w postaci czytników e-

booków oraz szkole, której uczniowie nadeślą najwięcej spełniających regulamin prac 

w postaci drukarki a także wyróżnienia książkowe. 

10. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo, 

telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób. 

11. Wręczenie nagród pieniężnych oraz rzeczowych, odbędzie się w trakcie uroczystej 

gali wiosną 2015 roku. 

12. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: pod 

adresem e-mail: kit_szp@wp.pl 

oraz pod numerami telefonów: 

693 854 745 lub 691 410 114. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i 


