REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
LITERACKIEGO
"KSIĄŻKA-LUBIĘ TO!"
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Wieluniu oraz Zespół
Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.
2. Celem konkursu jest:
- promocja czytelnictwa,
- szerzenie kultury książki,
- rozwijanie pasji literackich.
3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wieluńskiego.
4. Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiej recenzji książki zachęcającej do jej
przeczytania.
5. Prace muszą być samodzielne i niepublikowane nigdzie wcześniej.
6. Materiały konkursowe powinny być wydrukami komputerowymi sformatowanymi następująco:
[czcionka Arial lub inna równie czytelna, 14 p., odstęp 1,5, tekst wyjustowany, względnie
szeroki margines z prawej strony, umożliwiający robienie notatek przez członków jury].
7. Prace powinny zawierać na odwrocie następujące dane:
- imię i nazwisko autora,
- adres korespondencyjny, e-mail lub telefon,
- nazwę i adres szkoły, klasę,
- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
8. Prace w jednym egzemplarzu należy składać w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w
Wieluniu lub w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu na ręce
Pani Anny Pawlak-Łaciny do 21 marca 2016 r. lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla
pocztowego) na adres:
Biblioteka Pedagogiczna
ul. Piłsudskiego 6
98-300 Wieluń
Z dopiskiem na kopercie KONKURS

9. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 21.03.2016 r. nie będą rozpatrywane.
10. Oceny prac dokona komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca: Anna Pawlak-Łacina,
członkowie: Dorota Chrzanowska-Czechowicz, Iwona Wojdyła-Udalska oraz Elżbieta Walczak.
11. Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: poprawność
językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, zgodność z tematem konkursu, spełnienie wymogów
formalnych, poziom artystyczny pracy, oryginalność.
12. Dla laureatów Organizator ufundował dyplomy i nagrody rzeczowe.
13. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 11.04.2016 r.
w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Wieluniu.
14. Prac nadesłanych nie zwraca się.
15. Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do prezentacji prac na wystawie pokonkursowej
i opublikowania ich na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu oraz na stronie
Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.
16. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na stronie internetowej
Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.
17. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody.
18. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy
na adres email: filiawielun@bpsieradz.pl lub pod nr telefonu 43 843 41 19.

