Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku
Aleja Wojska Polskiego 2
tel. 68 457 24 22
e-mail: biblioteka.lubsko@poczta.fm

Oddział dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Lubsku zaprasza do wzięcia udziału w VIII edycji środowiskowego
konkursu regionalnego z cyklu „Moje miasto – moja mała Ojczyzna”.
Tegoroczny konkurs o charakterze literackim przebiegał będzie
ph. „Spacerkiem po Lubsku”.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych.
Celem konkursu jest:
•
zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, historycznym,
przyrodniczym miasta;
•
ugruntowanie poczucia tożsamości lokalnej;
•
pogłębienie wiedzy o mieście;
•
rozwijanie umiejętności wypowiadania się w piśmie;
•
inspirowanie zainteresowań literackich;
•
pobudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego;
•
odkrywanie i inspirowanie młodych talentów.
Prosimy o rozpropagowanie konkursu wśród nauczycieli języka
polskiego, wychowawców oraz uczniów Waszej szkoły.
Prace należy dostarczyć do Oddziału dla dzieci BPMiG
w Lubsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2019 r.
Podsumowanie konkursu przewidziano na 04 czerwca 2019 r.
Najlepsze prace będą opublikowane na łamach Magazynu
Lubskiego.
W załączniku przesyłamy regulamin konkursu, wzór karty pracy
oraz formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu.

Regulamin środowiskowego konkursu regionalnego
z cyklu „Moje miasto – moja mała Ojczyzna”

p.h. „Spacerkiem po Lubsku”
1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Leona Kruczkowskiego w Lubsku ogłasza
konkurs literacki dla dzieci i młodzieży z cyklu „Moje miasto – moja mała Ojczyzna”,
który będzie przebiegał p.h. „Spacerkiem po Lubsku”.
2.
•
•
•
•
•
•
•

Celem konkursu jest:
zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, historycznym, przyrodniczym miasta;
ugruntowanie poczucia tożsamości lokalnej;
pogłębienie wiedzy o mieście;
rozwijanie umiejętności wypowiadania się w piśmie;
inspirowanie zainteresowań literackich;
pobudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego;
odkrywanie i inspirowanie młodych talentów.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych. Prace
oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – prace dzieci z klas IV – VI
II kategoria – prace młodzieży z klas VII –VIII
4. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace indywidualne.
5. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza lub opowiadania
ukazującego piękno naszego miasta, przedstawienie literackiego wizerunku Lubska.
W utworze można wykorzystać motywy historyczne (zabytki, obiekty przyrodnicze).
6. Utwory nadesłane na konkurs powinny być pracami własnymi, wcześniej nie
nagradzanymi oraz nie publikowanymi.
7. Prace powinny być napisane komputerowo i dodatkowo wydrukowane w objętości do
3 stron (formatu A4, zapisanych czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5
wiersza).
8. Przy ocenie pod uwagę będą brane:
• zgodność z tematem konkursu,
• sprawny warsztat pisarski,
• ciekawy wątek,
• oryginalność kompozycji i narracji,
• bogactwo języka,
• poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
• estetyka pracy.

9. Prace należy złożyć w Oddziale dla Dzieci BPMiG w Lubsku do dnia 28 maja 2019 r.
10. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych i udostępnianie wizerunku uczestnika.
11. Dane uczestnika konkursu przechowywane będą 6 miesięcy w Oddziale dla dzieci, po
tym terminie dokonane zostanie komisyjne zniszczenie powierzonych danych.
12. Finał konkursu przewidziano na 04 czerwca 2019 r.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac konkursowych.

Załącznik nr 1

KARTA PRACY
zgłoszonej do konkursu z cyklu:
„Moje miasto – moja mała Ojczyzna”
p.h. „Spacerkiem po Lubsku”.
1. Imię i nazwisko …………………………………………………..
2. Klasa ……………………………………………………………..
3. Nazwa szkoły, e-mail i nr telefonu .....…………………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
4. Tytuł pracy ……………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Załącznik nr 1

KARTA PRACY
zgłoszonej do konkursu z cyklu:
„Moje miasto – moja mała Ojczyzna”
p.h. „Spacerkiem po Lubsku”.
1. Imię i nazwisko …………………………………………………..
2. Klasa ……………………………………………………………..
3. Nazwa szkoły, e-mail i nr telefonu .....…………………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
4. Tytuł pracy ……………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Załącznik nr 2

……………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/op. prawnego

……………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania

……………………………………………………………………………….
Nr telefonu/e-mail

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu literackiego
„Spacerkiem po Lubsku”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

……………………………………….................................................................
imię i nazwisko uczestnika

przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. L. Kruczkowkiego w Lubsku na potrzeby organizacji
i przeprowadzenia konkursu „Spacerkiem po Lubsku” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z póz. zm.).Podanie danych
jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału
w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczną Miasta i Gminy im. L. Kruczkowkiego
z siedzibą w Lubsku przy Al. Wojska Polskiego 2. Administrator danych zapewnia ochronę podanych
danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia
jako laureata zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm.).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii,
danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji
na stronach internetowych lubskiej biblioteki, na łamach Magazynu Lubskiego oraz na
facebookowym profilu BPMiG, ML i Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Dane uczestnika konkursu przechowywane będą 6 miesięcy w Oddziale dla dzieci, po tym terminie
dokonane zostanie komisyjne zniszczenie powierzonych danych.
Akceptuję regulamin konkursu.

…………………………….…………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

