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Regulamin konkursu literacko-plastycznego 

„ANIA Z GÓRY CZTERECH WIATRÓW” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Miejska w Mrągowie, ul. Warszawska 26. 

2. Konkurs będzie trwał od 12.10.2020 do 15.11.2020 r. 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych i jest podzielony na trzy kategorie : 

 dzieci w wieku 10-14 lat 

 młodzież w wieku 15-19 lat 

 dorośli w wieku 20+ 

4. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Ania z Zielonego Wzgórza przyjeżdża na Mazury” 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Promocja 

Czytelnictwa”. 

5. Celem konkursu jest: 

 edukacja dzieci i młodzieży poprzez możliwość wypowiedzi literackiej i plastycznej związanej z 

lekturą pt. „Ania z Zielonego Wzgórza” i przeniesienie losów głównej bohaterki do Mrągowa na 

Górę Czterech Wiatrów, 

 zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności, 

 wspieranie osób uzdolnionych literacko i plastycznie do rozwijania zainteresowań, 

 wspieranie postaw twórczych, 

 poszukiwanie nowych form i środków artystycznego wyrazu, 

 rozwijanie twórczej inwencji i plastycznej ekspresji. 

Forma pracy: opowiadanie + ilustracja. 

Technika pracy: 1 lub 2 strony opowiadania w formacie A4 + praca plastyczna w dowolnym formacie i 

dowolnej technice wykonania. 

6. Prace muszą być samodzielne, tzn. nieprzepisane z książek, czasopism lub Internetu. 

7. Prace literackie należy wykonać na komputerze: czcionka 12. Objętość pracy literackiej powinna być od 

1 do 2 stron znormalizowanego maszynopisu A4 (dotyczy samego tekstu). 

8. Każdy uczestnik konkursu może złożyć lub przesłać tylko JEDNĄ pracę literacką w formie 

wydrukowanego, znormalizowanego maszynopisu oraz pracę plastyczną. 

9. Każda praca plastyczna musi być opisana na odwrocie : 

 imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora, 

 danymi przynajmniej jednego opiekuna dziecka  w przypadku osób nieletnich (imię, nazwisko, 

dokładny adres, dodatkowo numer telefonu lub adres e-mail), 



 podpisem opiekuna (podpis opiekuna prawnego dziecka na odwrocie pracy jest równoznaczny z 

akceptacją regulaminu konkursu). 

 Do prac powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). 

 Organizator nie pokrywa kosztów przesyłki a prace nie podlegają zwrotowi. Uczestnicy zgadzają się 

na publiczne wykorzystanie danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych. 

10. Prace należy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Mrągowie lub przesłać na adres: 

Biblioteka Miejska, ul. Warszawska 26, 11-700  Mrągowo z dopiskiem „konkurs literacko-plastyczny” w 

terminie do 15.11.2020 r. 

11. Oceny prac konkursowych dokonuje komisja powołana przez Organizatora. 

12. Złożone  w ramach konkursu prace będą oceniane zgodnie z następującymi  kryteriami: 

 prace powinny być złożone w terminie i miejscu określonym w regulaminie, 

 praca zgodna z tematem konkursu, 

 kreatywny pomysł zachęcający do odwiedzenia Mazur, 

 brana będzie pod uwagę samodzielność wykonania pracy, 

 pomysłowość, 

 oryginalność ujęcia tematu, 

 walory językowe, 

 umiejętność redagowania tekstu, 

 ogólne wrażenie artystyczne. 

13. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane ze środków projektu „Ania z 

Zielonego Wzgórza przyjeżdża na Mazury” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z programu „Promocja Czytelnictwa”. 

14. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora. 

15. O dokładnym terminie wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną indywidualnie poinformowani 

przez organizatorów. 

16. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.biblioteka.mragowo.pl  

oraz portalu społecznościowym Fecebook. 

17. Nagrodzone prace plastyczne będzie można obejrzeć na wystawie w holu Biblioteki Miejskiej (I piętro) 

oraz na Facebooku i stronie internetowej biblioteki (galeria). 

18. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu i 

przetwarzania danych osobowych na potrzeby Biblioteki Miejskiej. 

Regulamin dostępny jest w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej oraz na stronie internetowej 

www.biblioteka.mragowo.pl  oraz portalu społecznościowym Fecebook. 

19. Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Miejskiej  

      lub pod nr tel. (89) 743-34-59. 
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