REGULAMIN
XXI EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO
Z CYKLU
Organizator konkursu:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Witalisa Szlachcikowskiego
w Wąbrzeźnie, ul. Matejki 11 B
tel. 56 688 28 92, 56 688 18 21
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com
www.biblioteka.wabrzezno.com
W XXI edycji cyklu „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi” proponujemy dwa rodzaje konkursów do wyboru:
konkurs literacki i konkurs recytatorski.
DO UDZIAŁU zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, młodzież ze szkół średnich oraz osoby
dorosłe z Wąbrzeźna i z powiatu wąbrzeskiego.
1. KONKURS LITERACKI pt. JESTEM Z WĄBRZEŹNA
 Każde miasto, każda wieś ma swój własny klimat, nastrój, który tworzą ludzie, miejsca i wspomnienia. ZADANIEM
UCZESTNIKA jest napisanie eseju o swoim miejscu na ziemi (Jestem z Wąbrzeźna, Jestem z Ryńska, Jestem z Niedźwiedzia, itd.), pokazanie go w taki sposób, by wzbudzić zainteresowanie innych i uświadomić wartość przynależności do
swojej „małej ojczyzny”. Należy przedstawić np. ciekawe, ważne z własnego punktu widzenia, wydarzenie historyczne
lub współczesne, godną uwagi postać, miejsce, zakątek.
 Maksymalna ilość stron - 2 formatu A4. Prace mogą być nadsyłane w formie elektronicznej.
 Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Prosimy zamieścić również wiek, telefon lub e-mail uczestnika,
adres i nazwę szkoły w przypadku uczniów. Uczestnicy muszą przesłać również wypełnione Oświadczenie uczestnika,
a w przypadku osób niepełnoletnich opiekuna prawnego (w załączniku do Regulaminu).
 Termin nadsyłania prac – 26 maja 2022 r.
2. KONKURS RECYTATORSKI JEDNEJ POETKI
Zadaniem uczestnika konkursu jest recytacja jednego wiersza wąbrzeskiej poetki, Aleksandry Bacińskiej. Zgłoszenia
(załącznik do Regulaminu) należy dostarczyć do 20 maja 2022 r. osobiście lub na podany wyżej adres mailowy. Jury
oceniać będzie dobór repertuaru, interpretację tekstu (rozumienie tekstu, przekazanie emocji) oraz ogólny wyraz artystyczny. W wąbrzeskiej bibliotece dostępne są trzy tomiki wierszy Aleksandry Bacińskiej.
Prace konkursowe oraz zgłoszenia do konkursu recytatorskiego można dostarczać bezpośrednio
do organizatora lub za pośrednictwem bibliotek publicznych w powiecie wąbrzeskim.
UWAGA! Organizator zastrzega sobie:
 Prawo do pozostawienia prac konkursowych w zbiorach biblioteki.
 Prawo do ich publikacji, reprodukowania, wystawiania.
Prawo do publikacji imion i nazwisk oraz wizerunku laureatów i uczestników konkursu w materiałach reklamowych
organizatora, w mediach i w Internecie.
 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
W OBU KONKURSACH DLA ZWYCIĘZCÓW PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY STAROSTY I BURMISTRZA ORAZ BIBLIOTEKI.
Podsumowanie konkursu odbędzie się 10 czerwca 2022 r. w siedzibie biblioteki przy ul. Matejki 11 B, w ra-

mach obchodów Dni Wąbrzeźna.

