
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELE KONKURSU 

1. Aktywizacja kulturalna osób z różnymi rodzajami niesprawności. 

2. Zachęcanie do korzystania z biblioteki 

3. Kształtowanie wyobraźni literacko-artystycznej. 

4. Promowanie kultury ludowej. 

5. Umożliwienie uczestnictwa w konkursie osobom z różnego rodzaju 

niesprawnościami poprzez prezentację wypowiedzi w dostępnej dla 

nich formie. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

W konkursie mogą wziąć udział osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności, w różnym wieku, z terenu powiatu wąbrzeskiego,                           

z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez 

ZUS lub PCPR. 
 

PROPONUJEMY DWA RODZAJE KONKURSÓW (DO WYBORU): 
 

KONKURS LITERACKI „O ZŁOTY KAŁAMARZ” 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie literackim jest dostarczenie do 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie (lub do 

innej biblioteki publicznej w powiecie wąbrzeskim) pracy konkursowej 

w terminie do dnia 5 listopada 2014r. 

 

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy o objętości do                      

2 stron A4 na jeden z dwóch proponowanych tematów: 

1. „Wąbrzeskie jeziora i ja” – opis ważnego dla uczestnika 

wydarzenia, wspomnienia, przygody związanej z jeziorem z terenu 

powiatu wąbrzeskiego. 

2. „Moja ulubiona bohaterka – kobieta w filmie lub książce”                        

– charakterystyka postaci kobiecej, bohaterki filmu lub książki, 

która zrobiła wrażenie na uczestniku konkursu, jest w jakiś sposób 

ważna w jego życiu, wywarła na niego wpływ. Istotne jest również 

uzasadnienie wyboru. 

ORGANIZATOR: 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. W. Szlachcikowskiego 

w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 38, 87-200 Wąbrzeźno 

tel./fax: 56 688 28 92                         e-mail: xbiblo@poczta.onet.pl 

www.bibliotekawno.freevar.com 

mailto:xbiblo@poczta.onet.pl


Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora, a autorzy 

najlepszych otrzymają nagrody i wyróżnienia. 

 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w drugiej 

połowie listopada 2014r. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną 

powiadomieni odrębnymi zaproszeniami. 

 

KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY „O ZŁOTĄ MASKĘ” 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do biblioteki 

karty zgłoszenia uczestnika lub grupy uczestników w terminie do 31 

października 2014r. 

 

W związku z ogłoszeniem roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga, 

polskiego folklorysty, etnografa i kompozytora, proponujemy, aby 

uczestnicy zaprezentowali: 

1. Wiersz lub fragment dłuższego utworu o tematyce ludowej,                             

z elementami folkloru ziemi chełmińskiej 

lub 

2. Scenkę teatralną opartą na tekstach ludowych, z elementami folkloru 

ziemi chełmińskiej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min. 

 

Konkurs „O Złotą Maskę” odbędzie się podczas uroczystego 

podsumowania konkursu literackiego „O Złoty Kałamarz”. Oceny 

dokona jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje                                

o przyznaniu nagród i wyróżnień. 

 

UWAGA: 

Dla wszystkich chętnych uczestników konkursu biblioteka może 

zorganizować konsultacje lub warsztaty w uzgodnionym terminie 

(prosimy o zgłoszenie takiej woli). Oferujemy również dostęp do 

bogatych zbiorów regionalnych oraz dzieł Oskara Kolberga (także 

na temat folkloru ziemi wąbrzeskiej i chełmińskiej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE: 

1. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora konkursu, 

czyli biblioteki. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac 

w celach promocyjnych, bez uiszczania honorarium. 

3. Organizator będzie miał prawo do nieodpłatnej publikacji 

wybranych prac konkursowych w prasie lokalnej, na stronie 

internetowej biblioteki oraz w innej formie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, 

nazwiska i informacji o uczestnikach konkursu oraz ich 

umieszczania w materiałach reklamowych, w mediach                              

i w Internecie. 

5. Wszelkie kwestie nieujęte w powyższym regulaminie 

rozstrzyga Organizator. 

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją 

wszystkich jego postanowień. 



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

NA KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY 

„O ZŁOTĄ MASKĘ”  
 

 

 

Imię i nazwisko................................................................................................... wiek....................... 

Adres:     
………………………………………………………………………………………………………..…… 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły lub placówki  

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

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna  (w przypadku osób 

niepełnoletnich): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Repertuar....................................................................................................................................................... 

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

Oświadczam, że zapoznałem się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję 

jego treść.   Oświadczam, że zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), wyrażam 

zgodę na przetwarzanie,  wymienionych w Karcie Zgłoszeniowej moich danych 

osobowych, przez organizatora konkursu. 

 

……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                   data, miejsce, podpis Uczestnika 

 

……….…………………………………………………. 

                                                                                                                   podpis Opiekuna 

KARTA ZGŁOSZENIA GRUPY UCZESTNIKÓW 

NA KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY 

„O ZŁOTĄ MASKĘ” 

 

Instytucja zgłaszająca grupę: 

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

 

Imiona i nazwiska, wiek członków grupy: ………………………………………….… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, tel. kontaktowy:   

………………………………………………………………………………………………………………… 

Repertuar....................................................................................................................................................... 

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

Oświadczam, że zapoznałem się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję 

jego treść.   Oświadczam, że zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), wyrażam 

zgodę na przetwarzanie,  wymienionych w Karcie Zgłoszeniowej moich danych 

osobowych, przez organizatora konkursu. 

 

……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                  data, miejsce, podpis Opiekuna grupy 

 

 


