
POWIATOWY KONKURS LITERACKI 

„MAGICZNA KSIĄŻKA” 

 

1. Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec w Łeknie  

2. Cele konkursu: 

* rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości literackiej w dzieciach 

* wzbudzenie w uczestnikach zamiłowania do książek oraz własnej twórczości 

* zwrócenie uwagi dzieci na słowo pisane 

* zachęcenie dzieci do odręcznego pisania w dobie komputerów i smartfonów 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest napisać własnoręcznie, autorskie, nigdzie 

niepublikowane wcześniej opowiadanie, które będzie kontynuacją załączonego tekstu 

(załączonego tekstu nie trzeba przepisywać w swoim opowiadaniu) Można np.: opisać jakie 

wrażenie zrobiła książka na młodym czytelniku, czy sięgnięcie po książkę było trafnym 

wyborem? Można również całkowicie oddać się fantazji – być może książka przeniosła dziecko 

w inny świat? Format oraz długość opowiadania dowolna. Dopuszczalne są ilustracje do 

opowiadania, jednak należy pamiętać, że ważniejszy jest aspekt literacki, praca ma mieć 

formę opowiadania, a nie książki. 

4. Kategorie konkursu: 

Kategoria I – klasy II – III szkół podstawowych z terenu Powiatu Wągrowieckiego 

Kategoria II – klasy IV – VI szkół podstawowych z terenu Powiatu Wągrowieckiego 

Kategoria III – klasy VII – VIII szkół podstawowych z terenu Powiatu Wągrowieckiego 

 

5. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez Organizatora komisję. Komisja przy 

ocenie prac będzie brać pod uwagę: 

a) oryginalność pomysłu, 

b) zasób słów języka ojczystego i kompozycję opowiadania, 

c) poziom literacki pracy, 

d) ortografię. 

Proces oceny prac jest tajny. 

 

6. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. 

 

7. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do Gminnego Ośrodka Kultury 

 w Łeknie ul. Podgórna 6, 62-105 Łekno. Niedopuszczalne jest przesłanie pracy w formie 



elektronicznej. Termin dostarczenia prac 30 kwietnia 2021 r. do godz.16.00 – liczy się 

data wpływu prac. 

8. Każda praca musi zawierać imię i nazwisko autora, klasę, szkołę oraz nr telefonu 

kontaktowego szkoły. Należy również dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. 

9. O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród Organizator poinformuje telefonicznie 

laureatów, wyniki umieszczone zostaną na profilu Facebook oraz stronie internetowej 

organizatora. 

10. Patronat nad konkursem i NAGRODA SPECJALNA: 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, 

b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości złożonych prac, 

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

 

 

 

 Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych dziecka 

Oświadczam, że 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 dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). Publ. Dz. Urz. UE L NR 119, s. 1 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku mojego dziecka: ………………………………………………………….….. Zgoda dotyczy 

zdjęć i filmów zarejestrowanych w ramach konkursu literackiego Magiczna książka organizowanego przez 

Bibliotekę Publiczną Gminy Wągrowiec w Łeknie. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć oraz nazwisk na 

stronie instytucji oraz profilu facebook, w kronikach, folderach i prasie w celu promowania działalności 

Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie i BPGW w Łeknie oraz osiągnięć  

i umiejętności dziecka. 

……………………………………..             ………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego       miejscowość, data 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POCZĄTEK OPOWIADANIA – NIE TRZEBA PRZEPISYWAĆ! 

 

 

Każdego dnia słyszę to samo: odejdź od komputera, wyłącz ten telewizor,  

odłóż ten telefon i tak w kółko, a i jeszcze: „a może książkę jakąś przeczytasz?”. 

 Myślę sobie wtedy: może kiedyś przeczytam. Kiedy jednak nadchodzi taki dzień jak 

dzisiaj, kiedy wydaje się, że już nic się nie wydarzy, pogoda nie dodaje mi otuchy, nie 

mogę się spotkać ze znajomymi i mam już dość wszystkiego co jest on-line postanawiam 

jednak poczytać. Tylko co wybrać? Może ta książka od babci, co niby taka wyjątkowa 

 i nadzwyczajna jest, gdzieś tu była…o jest! Hmmm…wygląda jak każda inna książka. 

Niech już będzie, chociaż kilka stron… 

 

 


