
Konkurs literacki  „Koszałek Opałek opowiada”

Regulamin 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adolfa Dygasińskiego 

w Starachowicach, Filia nr 1.

2. Konkurs literacki „Koszałek Opałek opowiada” jest częścią zadania o tej samej nazwie, 

realizowanego w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 

Partnerstwo dla książki 2022.

3. Celem Konkursu jest uświetnienie obchodów Roku Marii Konopnickiej, popularyzacja 

klasycznej literatury dziecięcej, oraz aktywizacja twórcza dzieci i młodzieży. 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie baśni lub opowiadania fantasy, w którym 

bohaterami są krasnoludki. Praca ma być inspirowana baśnią M. Konopnickiej O 

krasnoludkach i sierotce Marysi. 

5. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej z terenu powiatu

starachowickiego.

6. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę napisaną samodzielnie, nigdzie dotąd 

niepublikowaną i nienagradzaną.

7. Zalecamy by praca miała ok 2-3 strony tekstu (dokument programu Word, czcionka 

Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5); w nagłówku tekstu ma znajdować się 

tytuł pracy oraz godło uczestnika (wyraz).

8. Wydrukowane prace wraz z kartą zgłoszeniową (do pobrania na stronie https://e-

mbp.pl/konkursy  / ) można przynosić osobiście w zamkniętych kopertach opisanych: 

„Koszałek Opałek opowiada - konkurs literacki” na adres biblioteki  : 

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach, ul. Staszica 9, Filia nr 1 „Nad Skałą” 

            lub wysłać drogą mailową na adres: mbp.starachowice@op.pl w temacie wiadomości

            należy wpisać: „Koszałek Opałek - konkurs”.

9. W przypadku pracy wydrukowanej i dostarczonej osobiście do MBP, konieczne jest 

dołączenie zamkniętej koperty z rozszyfrowanym godłem (imię, nazwisko, klasa, telefon 

kontaktowy do rodzica lub opiekuna).

10. W przypadku pracy wysyłanej drogą elektroniczną, należy w treści wiadomości 

rozszyfrować godło: podać imię i nazwisko uczestnika, klasę, nr kontaktowy do rodzica.

11.  Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora konkursu.

12. W wyniku organizowanego konkursu zostanie wybrane opowiadane lub baśń (jedno lub 

kilka) na motywach których powstanie przedstawienie teatralne. Organizator zastrzega sobie
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prawo do ingerencji w przesłany tekst w celu adaptacji na potrzeby przedstawienia.

13. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych laureatom konkursu. 

14. Odbiór nagród przez laureatów lub ich rodziców (w przypadku braku obecności samych 

laureatów) odbędzie się w dzień rozstrzygnięcia konkursu. 

15. Prace należy dostarczyć do 28 maja 2022.

16. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w czerwcu 2022 r.

17. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

18. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

19. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu (publikowanie 

imienia i nazwiska oraz zdjęć laureatów na stronie internetowej MBP oraz na profilu 

Facebook).  Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejska Biblioteka 

im. A. Dygasińskiego w Starachowicach.


