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REGULAMIN KONKURSU  

„DOM – SERCU MEMU ZAWSZE BLISKI” 

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i ma charakter lokalny. 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy pt. „Dom - sercu memu zawsze 

bliski”. Dzieło powinno byd związane z rodziną własną lub taką, jaką chciałbyś mied. 

3. Dopuszczalne są formy literackie i plastyczne. 

> prace pisemne: opowiadanie, nowela, reportaż, felieton, pamiętnik, dziennik, 

wywiad, list. Dzieło nie powinno przekraczad trzech stron maszynopisu, czcionką       

nr 12 i  może byd wzbogacone zdjęciami lub elementami plastycznymi. 

> prace plastyczne: portfolio, drzewo genealogiczne, album, portret rodzinny, slajdy. 

Prace plastyczne powinny zawierad opisy i nie mogą przekraczad formatu A2.  

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosid jedną pracę. 

5. Dzieła  będą oceniane w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej. 

6. Prace zbiorowe nie będą oceniane. 

7. Przewiduje się nagrody oraz dyplomy za miejsca I-III. Ilośd nagród w poszczególnych 

kategoriach i lokatach zależy od Organizatora. 

8. Przy ocenie prac Jury będzie zwracało uwagę na: oryginalnośd pracy, ujęcie tematu, 

ogólne walory artystyczne i językowe, zachowanie zasad gatunkowych wymienionych 

form wypowiedzi, starannośd. 

9. Prace należy składad do 12 czerwca 2010 roku osobiście lub przesład pocztą 

tradycyjną na adres: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej 

„Książnica Karkonoska” ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra z dopiskiem: konkurs 

literacki. 

10. Prace należy opatrzyd godłem (pseudonimem), które również powinno znajdowad się 

na kopercie dołączonej do pracy. Koperta musi zawierad metryczkę z danymi: 

> imię i nazwisko autora pracy, 

> adres zamieszkania i telefon kontaktowy, 

> wiek/klasa 

> nazwa szkoły. 

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 19 czerwca 2010 roku                

w  siedzibie Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnicy          

Karkonoskiej” ul. Bankowa 27 w Jeleniej Górze. 

12. Szczegółowe informacje udzielane są w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej pod          

nr telefonu: 075/7533535 lub na stronie www biblioteki: 

(http://biblioteka.jelenia-gora.pl/). 

13. Wszystkie prace konkursowe stają się własnością Biblioteki, która zastrzega sobie 

prawo publikacji ich fragmentów lub całości. 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

http://biblioteka.jelenia-gora.pl/

