
 

 

 
 

 

 

 

Regulamin konkursu literacko-plastycznego  

„Małopolska w literaturze, literatura w Małopolsce”  

organizowanego przez  

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie. 

 

Konkurs stanowi realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego  

w dziedzinie edukacji w 2015 r. pn. „Małopolskie czytanie” w zakresie:  
1) kształtowania postaw w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej poprzez organizowanie 

wydarzeń czytelniczych,  przy uwzględnieniu współpracy z małopolskimi bibliotekami, 

2) rozwijania zainteresowań uczniów czytelnictwem na każdym etapie edukacji. 

 

Organizator  
Organizatorem konkursu pt.: „Małopolska w literaturze, literatura w Małopolsce” 

(dalej zwany Konkursem) jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział  

w Krakowie (dalej zwane Organizatorem).  

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

 

Cele konkursu  

 Rozwijanie zainteresowań najbliższym regionem i pogłębienie wiedzy uczniów nt. kultury 

literackiej Małopolski. 

 Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów na różnych poziomach edukacyjnych. 

 Rozwijanie kreatywności, twórczości literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży. 

 Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie edukacji medialnej. 

 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 Korzystanie z bogatej oferty instytucji kulturalnych Małopolski (biblioteki, muzea). 

 

Ważnym celem w edukacji uczniów jest umacnianie więzi z najbliższym regionem i poznanie 

dziedzictwa kulturowego, w tym dorobku literackiego twórców piszących o Małopolsce oraz 

autorów wywodzących się z naszego regionu. Efektem tych działań będzie odkrywanie nowych 

książek, nowych autorów i interesujących miejsc związanych z Małopolską, docenienie dorobku 

literackiego tej części kraju. 

 

Do współpracy przy realizacji zadania zaproszono następujące podmioty: 

- małopolskie szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie, 

- małopolskie biblioteki m.in.: Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie wraz z filiami, 

Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, Podgórską Bibliotekę Publiczną w Krakowie.  

 

Zadanie zostanie zrealizowane we współpracy z nauczycielami przedmiotów humanistycznych, 

nauczycielami przedmiotów artystycznych oraz z nauczycielami bibliotekarzami. 

 

Zasady konkursu  
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III oraz IV –VI szkoły podstawowej, szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

2. Konkurs adresowany jest do uczniów wyłącznie z terenu województwa małopolskiego.  

3. Zadania uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:    

 



a. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych: wykonanie pracy plastycznej inspirowanej 

dorobkiem literackim twórców piszących o Małopolsce oraz autorów wywodzących się  

z naszego regionu. Rozmiar pracy: A4. Technika dowolna (prosimy o nieużywanie 

plasteliny i szkła). Praca musi nadawać się do powieszenia. Praca indywidualna. W opisie 

pracy należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje. Zał. 2 

b. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych: napisanie bajki lub opowiadania 

dotyczącego regionu Małopolski nawiązującego do dorobku literackiego twórców 

piszących o Małopolsce oraz autorów wywodzących się z naszego regionu. Jedna strona  

w formacie A4, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12, interlinia 1,5, standardowa 

wielkość marginesów. Praca indywidualna. W opisie pracy należy podać imię i nazwisko 

twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje. Zał. 2 

c. Uczniowie gimnazjum: gra terenowa, która przybliży twórczość literacką autorów 

związanych z Małopolską. Konkurs odbędzie się w terminie 28 października 2015 roku  

i ma charakter edukacyjnej gry miejskiej. Szkoła może zgłosić tylko jeden zespół, 

składający się z 4 uczniów i jednego opiekuna, wypełniając kartę zgłoszenia on-line na 

stronie http://www.tnbsp.malopolska.pl/ w dniach od 12 do 16 października 2015 r.  

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, przy rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.  
d. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: wykonanie przewodnika literackiego  

po Małopolsce (po miejscach związanych z konkretnym twórcą, konkretnym utworem lub 

po wybranym ograniczonym obszarze, np. miasto, gmina, dzielnica itp.) inspirowanego 

dorobkiem literackim twórców piszących o Małopolsce lub autorów wywodzących się  

z naszego regionu. Uczniowie przygotowują przewodnik w formie elektronicznej. Zakres 

przewodnika to: Jednodniowa wycieczka literacka po Małopolsce.   

Dokument pdf lub jpg, maksymalny rozmiar pliku 20 MB, rozdzielczość minimum 90 DPI  

w rozmiarze 420 x 297 mm. Praca indywidualna. 

 

4. Termin składania prac plastycznych i literackich: 28 października – 13   listopada 2015 r.  

Prace plastyczne można składać osobiście w bibliotece VIII Liceum Ogólnokształcącego  

w Krakowie ul. Grzegórzecka 24 tel. służbowy - sekretariat: 12 4211571  w godzinach 9-16 

lub nadesłać na adres:  

VIII Liceum Ogólnokształcącego ul. Grzegórzecka 24, 31-531 Kraków z dopiskiem konkurs 

„Małopolska w literaturze, literatura w Małopolsce”. 

Prace literackie i przewodniki należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

konkurs.tnbsp@gmail.com 
Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Przekazanie prac Organizatorowi 

następuje z chwilą doręczenia ich na podany adres. Organizator nie bierze odpowiedzialności  

za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie przesyłek nadesłanych drogą pocztową.  

5. Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie przepisów prawa autorskiego przy wyborze 

materiałów oraz uzyskanie zgody na publikację wizerunku osób występujących na zdjęciach. 

Prace nie mogą być wcześniej publikowane i wysyłane na inne konkursy. 

6. Szkoła może zgłosić do konkursu z każdej kategorii wiekowej maksymalnie 5 prac - dotyczy 

kategorii klas I-III szkoły podstawowej, klas IV-VI szkoły podstawowej oraz szkół 

ponadgimnazjalnych. W grze terenowej może wziąć udział tylko jeden zespół z danego gimnazjum. 

Placówki, które nadeślą większą ilość zgłoszeń niż określa to regulamin, zostaną wyeliminowane  

z konkursu. 

7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

8. Wszystkie prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników. 

9. Prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Organizatora, według następujących 

kryteriów: 

- zgodność z regulaminem, 

- zgodność z tematyką Konkursu, 

- oryginalność, pomysłowość i estetyka wykonania pracy, 

- bogactwo treści i spójność tekstu, 

- poprawność gramatyczna, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna. 

Organizator jest upoważniony do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez nią przepisów 

prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.  



10. Decyzje jury konkursu są ostateczne. 

11. W kwestiach spornych, nieokreślonych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 

12. Lista laureatów (imiona i nazwiska Uczestników oraz nazwa placówki) zostaną opublikowane 

na stronie internetowej Organizatora do dnia 7 grudnia 2015 r.  O zwycięstwie w konkursie laureaci 

zostaną poinformowani drogą elektroniczną. 

Nagrodzone i wyróżnione prace będą elementem wystaw organizowanych przez Towarzystwo 

Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.  

Dla laureatów Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe 

13. Od wszystkich uczestników biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda rodzica lub 

opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i do publicznego wykorzystania 

wizerunku. Zał. 1 

Niedopełnienie tego obowiązku powoduje dyskwalifikację uczestnika. Do prac przesłanych 

elektronicznie należy obligatoryjnie dołączyć skan podpisanej zgody Rodzica/Opiekuna. 

14. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą 

na publikację danych osobowych (ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej TNBSP 

Oddział w Krakowie), a także zamieszczenie tekstów literackich, fotografii prac i ich autorów w 

materiałach reklamowych, katalogach i na stronach internetowych TNBSP Oddział w Krakowie 

oraz w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach 

urzędowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

15. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.  

16. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

17. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.  

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają :  

Agnieszka Miśkiewicz – koordynator konkursu    aga_mis@o2.pl 

Elżbieta Turek – praca plastyczna (klasy I-III)    epturek@poczta.onet.pl 

Beata Janik – praca literacka (klasy IV-VI)     beata.janik@pbw.edu.pl 

Magdalena Gatlik – gra terenowa (kategoria gimnazjum)    magda.gatlik@poczta.fm 

Dorota Szafraniec – przewodnik (kategoria szkoły ponadgimnazjalne)     dorota.szafran@gmail.com 

 

 

 

  



Załącznik 1 

Oświadczenie 

 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka  

 

................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka) 

 

w konkursie literacko-plastycznym „Małopolska w literaturze, literatura w Małopolsce” 

organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w 

Krakowie.  

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Towarzystwo 

Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie w celach informacyjnych i w 

zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu zgodnie przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, że przekazanie danych jest dobrowolne oraz że jestem świadoma/y 

faktu, że przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia 

żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

4. Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka w zakresie 

związanym z powyższym konkursem, a w szczególności do umieszczenia go na stronach 

internetowych TNBSP. 

 

...................................................................................... 

(data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

  



Załącznik 2 

Wzór podpisu pracy* 

 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 
 

 

 

Wiek i klasa 

 

 

 

 

Imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do 

którego praca nawiązuje 

 

 

Nazwa placówki, gdzie praca została 

wykonana 

 

 

Adres placówki 

 

 

 

 

Telefon placówki 

 

 

 

 

E-mail placówki 

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy nauczyciela / opiekuna 

 

 

 

*PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. 

 


