
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  
”WYPRAWA DO WIOSKI HOBBITÓW” 

 
I. Organizator Konkursu: 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach, ul. 

T. Kościuszki 26, 32-090 Słomniki. 
 

II. Cele konkursu: 
 

1. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności literackich. 
2. Zachęcenie młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości 

literackiej. 
3. Rozwijanie umiejętności pisarskich i wyobraźni. 
4. Pobudzenie aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

 
III. Zasady uczestnictwa: 

 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu 

Gminy Słomniki.  
2. Uczestnika do Konkursu może zgłosić rodzic lub opiekun prawny wypełniając 

kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
3. Każdy z uczestników może złożyć do Konkursu jedną pracę. 
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w 

języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach 
literackich. 

5. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie fantastyczne 
inspirowane twórczością R. R. Tolkiena, którego tematem przewodnim ma być 
wyprawa do wioski Hobbitów i spotkanie z jej mieszkańcami. 

6. Każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł, imię i nazwisko autora. 

7. Wymogi formalne odnośnie tekstu: 

a) Tekst nie może przekraczać 5 stron objętości. 

b) Czcionka Times New Roman o wielkości 12 pkt. 

c) Interlinia w całym tekście 1,5 pkt. 

d) Format tekstu Word lub OpenOffice. 

8. Pracę konkursową należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 
mbp.slomniki@poczta.fm do 31 października 2022 r. załączając skan 
wypełnionej karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia można również wypełnić 
osobiście w siedzibie MBP w Słomnikach, ul. Kościuszki 26. 

9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu miesiąca licząc od dnia 1 listopada 
2022 r. 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 
1. Prace oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 
2. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, samodzielność i oryginalność, 

poziom literacki pracy, poprawność stylistyczna i językowa. 
3. Dla zwycięzców Konkursu przewidziano nagrody. 
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4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie 
internetowej Organizatora ( www.biblioteka.slomniki.pl). 

5. Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Słomnikach bez wynagrodzenia i mogą zostać opublikowane na 
stronie internetowej i Facebook’u Organizatora oraz w prasie lokalnej. Decyzja 
o publikacji należy do Organizatora. 

V. Informacje dodatkowe: 

1. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba 
składająca pracę przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą 
publikację nadesłanej pracy. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
przez Organizatorów danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 101 z 2002 
r., poz. 926, z późn. zm.). 

4. W wypadku zajścia okoliczności nie objętych niniejszym Regulaminem 
rozstrzyga Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach jako Organizator 
Konkursu.  

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. 

VI. Kontakt: 

 
Wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są pod nr tel. 12 388 10 15 lub 
mail-owo: mbp.slomniki@poczta.fm 
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