
TOWARZYSTWO NAUCZYCIELI BIBLIOTKARZY 
SZKÓŁ POLSKICH ODDZIAŁ W KIELCACH  

ORAZ PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA 
WOJEWÓDZKA W KIELCACH 

 
zapraszają uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie literackim 
pt. „List do pisarza”. 

Przedmiotem konkursu jest napisanie listu,  
którego adresatem będzie wybrany autor książek.  

 

 Organizatorzy konkursu:  
⇨Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Kielcach. 
⇨ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. 

 

 Patronat konkursu: 
⇨ Rada Główna TNBSP, 
⇨ Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, 
⇨ Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach, 
⇨ Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 
 

 

 Cele konkursu: 
⇨ upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci  
i młodzieży, 
⇨ doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej, 
⇨ zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjną formą korespondencji, 
⇨ przypomnienie formy i znaczenia listu, 
⇨ pobudzenie twórczej wyobraźni, 
⇨ zwrócenie uwagi na poprawność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi pisemnej oraz stronę    
    estetyczną. 

 

 Uczestnicy konkursu: 
Konkurs adresowany jest do uczniów: 
⇨ szkół podstawowych – kl. IV-VI, 
⇨ szkół gimnazjalnych, 
⇨ szkół ponadgimnazjalnych. 

 

 Zasady konkursu: 
⇨ każdy uczestnik konkursu ma za zadanie napisać list do wybranego pisarza o tematyce 
związanej z przeczytaną książką tego autora, 

       ⇨ praca nie powinna przekraczać 2 stron papieru formatu A4, 
       ⇨ list powinien być napisany odręcznie i estetycznie (listy napisane na komputerze nie będą  
            oceniane), 
       ⇨ przy ocenie listu istotne będzie: 
            ● poprawne zaadresowanie listu do wybranej osoby, tj. imię i nazwisko pisarza  
                i kraj pochodzenia, 
            ● w kopercie oprócz listu powinna znaleźć się kartka z danymi uczestnika konkursu  
                (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły oraz nazwisko opiekuna),  
            ● do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy  
                (Załącznik 1), 
        ⇨ obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie przepisów prawa autorskiego.  
               Prace nie mogą być wcześniej publikowane i wysyłane na inne konkursy. 



 Kryteria oceny prac: 
⇨ zgodność z regulaminem, 
⇨ oryginalność, 
⇨ poprawność gramatyczna, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna oraz estetyka, 
⇨ zachowanie wszystkich przepisów prawa autorskiego. 
 
Organizator jest upoważniony do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez nią 
przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.  
  

 Organizacja konkursu: 
⇨ Termin składania prac konkursowych – 31 marca 2017r. 
⇨ Szkoła/uczeń prace dostarcza do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
(Informatorium, p. 12),  ul. Jana Pawła II 5 osobiście lub drogą pocztową. 
⇨ Na kopercie należy zamieścić informację: Konkurs literacki – „List do pisarza” 
     z dopiskiem kategorii wiekowej (szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła 
ponadgimnazjalna). 
⇨ Komisja konkursowa powołana przez Organizatora zapozna się z nadesłanymi pracami i 
wyłoni laureatów. Podsumowanie konkursu odbędzie się w Pedagogicznej Bibliotece 
Wojewódzkiej w Kielcach  ul. Jana Pawła 5  dnia  25 kwietnia 2017 r., o godz. 12.00. 
⇨ O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą  elektroniczną, ponadto 
informacje  zostaną wysłane do szkoły. 
⇨ Od wszystkich uczestników biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda rodzica lub    
     opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na rozpowszechnianie  
     wizerunku również w  przypadku osób pełnoletnich (Załącznik 1). Niedopełnienie tego  
     obowiązku powoduje dyskwalifikację uczestnika.  
⇨ Nagrodzone i wyróżnione listy zostaną opublikowane na stronie internetowe TNBSP Odział  
     w Kielcach oraz PBW w Kielcach, a wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie  
     pokonkursowej zorganizowanej w PBW. 
⇨ Przewiduje się trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej. Nagrody powinny być 
w szczególności książkowe, ze względu na cel konkursu. 
⇨ Nadesłanych prac nie zwracamy; po rozstrzygnięciu konkursu przechodzą one na własność  
      Organizatora. 
 ⇨ Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator. 
 ⇨ Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 ⇨ Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 
KONKURS LITERACKI „LIST DO PISARZA” 

 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:…………………………………………………......................................................... 
Wiek i klasa……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa szkoły, którą reprezentuje uczestnik 
(wypełnić w przypadku zgłoszenia przez szkołę lub inny podmiot) 
......................................................................................................................................................................... 
Adres szkoły i telefon……………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail szkoły…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna zgłaszającego uczestnika 
(wypełnić w przypadku zgłoszenia przez szkołę lub inny podmiot) 
........................................................................................................................................................................  
Telefon kontaktowy nauczyciela/opiekuna………………………………………………………………………………………….. 
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo/mojego dziecka w Konkursie literackim – „List do pisarza” organizowanym 
przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Kielcach oraz Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu i w pełni 
akceptuję jego warunki.   

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

(data i podpis rodzica/opiekuna lub osoby pełnoletniej) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej i 
nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy konkursowej na stronach internetowych 
Organizatora, powielanie pracy każdą dostępną techniką i na wykorzystanie jej na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, w szczególności w 
materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych 
z działalnością Organizatora. Udzielana licencja obejmuje prawo do wykonywania zależnego prawa 
autorskiego.  
Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do Organizatora, nabywa on prawo własności do przesłanych 
materiałów.  
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko autora pracy konkursowej)  
 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1182, poz. 
1662) na potrzeby organizacji i promocji Konkursu oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku 
mojego dziecka w publikacjach Organizatora, na stronach internetowych TNBSP i PBW oraz na stronach 
Partnerów Konkursu w  mediach.  
 

………………………………………………………………………………………………......... 
(data i podpis rodzica/opiekuna lub osoby pełnoletniej) 

 


