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POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY 
 

Literacki szlak powiatu gorlickiego.  
 

  

1. ORGANIZATOR: 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława 

Gabryela w Gorlicach. 

 

2. ADRESACI KONKURSU: 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych,  

gimnazjów i szkół średnich. 

 

3. CEL: 

a).  popularyzacja miejsc,  mających związek z inspiracjami literackim, 

narodzinami lub pobytem w nich pisarzy i poetów, 

b). motywowanie do twórczej pracy, 

c). wyzwolenie kreatywności, 

d). kształcenie umiejętności korzystania z nowych technologii, 

 

e). łączenie różnych aktywności, które sprawią przyjemność- od umysłowych 

poprzez artystyczne do multimedialnych, 

 

f). przemycanie dowolnej dawki wiedzy podczas znakomitej zabawy. 

 

4. SZCZEGÓŁY KONKURSU: 

 

a). Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji w dowolnej postaci 

elektronicznej, której tematem będzie wirtualny szlak  literackich inspiracji powiatu 

gorlickiego. Na wirtualnym szlaku mogą znaleźć się miejsca narodzin uznanych 

literatów ziemi gorlickiej lub twórców działających i przebywających na tych 

ziemiach w różnych okresach historycznych; 
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b). w opisach szlaku powinna znaleźć się : 

- krótka charakterystyka miejscowości, 

- krótki życiorys pisarza związanego z tym miejscem, 

- jego dzieła literackie, 

- fotografie tablic pamięci, pomników oraz innych zabytków kultury związanych  

z twórcami; 

     c). do konkursu zgłaszane są tylko oryginalne prace, będące własnymi 

pomysłami, wykonane przez młodych miłośników biblioteki jak również dzieci  

i młodzieży lokalnych szkół ; 

 d). w przygotowaniu  wirtualnego szlaku może pracować jedna osoba lub zespół 

składający się maksymalnie z 3 osób + opiekun/nauczyciel; 

e). prace konkursowe należy dostarczyć na płycie CD/DVD; 

f). nośnik, na którym zostanie dostarczony praca konkursowa  powinien być 

opisany w następujący  sposób: imię i nazwisko autora/autorów, opiekun, klasa  

i szkoła do której uczęszcza;  

g). imię i nazwisko autora/autorów powinno się również znaleźć na slajdzie 

tytułowym; 

h). nośnik wraz z kartą zgłoszeniową (zał. 1) oraz z podpisanym oświadczeniem  

o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (zał. 2)  należy 

umieścić w kopercie i dostarczyć do  30 kwietnia 2014 r. 

- na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela  

w Gorlicach, ul. Jagiełły 1, 38-300 Gorlice, z dopiskiem: 

Konkurs –Literacki szlak powiatu gorlickiego,  

i). prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora wraz z prawem do ich 

publikacji oraz wykorzystywania ich elementów; 

j). Organizator nie odpowiada za brak możliwości odtworzenia materiału 

wynikający z uszkodzenia nośnika lub błędnego zapisu; 

k). dla zwycięzców przewidywane są nagrody ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe. 
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5. KRYTERIA OCENY 

Przy dokonywaniu oceny brane pod uwagę będą prace, w których autorzy 

zaprezentują swoją : 

a). inwencję twórczą, 

      b). samodzielność w tworzeniu, 

      c). przejrzysty i uporządkowany układ, 

      d).ogólne wrażenie estetyczne. 

 

6. NAGRODY 

Najciekawsze prace nagrodzone zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami 

ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe, a także zamieszczone na stronie 

internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

     a). Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

     b).Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 09 maja 2014 r. na stronie  

         Organizatora  www.mbp.gorlice.pl  

          Ponadto autorzy nagrodzonych prac zostaną  poinformowani drogą pisemną  

         o  terminie podsumowania konkursu. 

      c). Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mbp.gorlice.pl/


Miejska Biblioteka Publiczna  

im. Stanisława Gabryela  

w Gorlicach 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
38-300 Gorlice, ul. Jagiełły 1 tel. (18) 352-19-62 fax (18) 354-07-74 www.mbp.gorlice.pl e-mail:bibliotekagorlice@interia.pl  

 

 

…………………………………………… 

imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Konkursie 

Powiatowym  

Literacki szlak powiatu gorlickiego 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 

101, poz.926 ze zm.) 

 

 

 

     

………………………………………………………. 

podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

………………………………………………………. 

miejsce i data złożenia oświadczenia 
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Karta zgłoszenia na powiatowy konkurs czytelniczy: 

Literacki szlak powiatu gorlickiego 

 
 
 

Dane uczestnika konkursu: 
 
Imię i nazwisko autora lub autorów ……………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Szkoła …………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Data urodzenia: ..................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
Numer telefonu: ..................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres e–mail: ......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że przesłany projekt jest mojego autorstwa i nie brał udziału w żadnym innym 
konkursie, posiadam do niego wyłączne prawa autorskie.  
Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i przyjmuje do wiadomości wszelkie zawarte w nim 
unormowania.  
 
 
 
 
 
.......................................................................... 
(data i podpis uczestnika/ów  konkursu) 
………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 


