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REGULAMIN 
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU LITERACKIEGO 

„Chodź, opowiem Ci bajeczkę…” 

1. Organizator  - Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b.

2. Cele konkursu: 
 rozbudzenie wyobraźni i aktywności twórczej młodych autorów, 
 konfrontacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości literackiej, 
 kształcenie wrażliwości na piękno języka i doskonalenie warsztatowych umiejętności 

twórców. 
 rozbudzenie aktywności dzieci i młodzieży 

3. Warunki uczestnictwa: 
 konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, 
 prace konkursowe pisane prozą
 każda praca konkursowa powinna być pisana czcionką 14, nie przekraczając 3 strony 

standardowego maszynopisu. 
 każda praca konkursowa musi być opisana: Tytuł, Imię, Nazwisko, Wiek autora, 
 uczestnicy konkursu są zobligowani do opłaty akredytacyjnej w wysokości  5 zł 

za każdą pracę – wpłata na konto: 
BS Ozorków 45 8786 0001 0000 1182 2000 0001 bądź w sekretariacie biura 
organizacyjnego, 

 organizator zastrzega sobie prawo do przesłanych prac i ich publikacji – prace nie będą 
zwracane, 

 pracę wraz w wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać na adres biura organizacyjnego:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia 
ul. Listopadowa 6B 
95-035 Ozorków 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2017 r. (liczy się data stempla pocztowego),

 kartę zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami
Lista laureatów nie zawiera informacji na temat uzyskanych miejsc. 

4. Kryteria oceny: 
 zgodność prac z tematem wiodącym, 
 poprawność językowa, 
 poprawność stylistyczna, 
 walory artystyczne. 

5. Jury będzie oceniało prace w następujących kategoriach wiekowych: 
 szkoły podstawowe: 

- klasy I-III
- klasy IV-VI

 gimnazjum, 
 szkoły ponadgimnazjale. 

6. Termin prezentacji i wręczenie nagród nastąpi 06.06.2018 r. o godzinie 1000 w budynku 
Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia. 

7. Nagrody (I, II, III oraz wyróżnienie w każdej kategorii) przyznaje Jury Konkursowe. 
8. Postanowienia końcowe: 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie, 
 wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. (0 42) 718 93 53.



....................................
pieczęć placówki delegującej

KARTA ZGŁOSZENIA
DO

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU LITERACKIEGO 
„Chodź, opowiem Ci bajeczkę…”

[ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI]

1. Imię i nazwisko: ..........................................................................................

2. Wiek: ...........................................................................................................

3. Adres uczestnika:.........................................................................................

4. Numer telefonu uczestnika: .........................................................................

5. Numer telefonu placówki delegującej: ........................................................

6. Nazwa i adres reprezentowanej placówka:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

7.  Tytuł pracy:

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

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

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

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. Zawarte w niniejszej karcie

dane  są  prawdziwe,  

a przesłane przeze mnie prace są mojego autorstwa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie

z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz.U. Nr. 133 Poz. 883, z

późn.zm.)



         ...................................
                                                                                                                  podpis uczestnika


