
 

KONKURS 
MOJE MIASTECZKO …  
I  MOJA GMINA ZA 100 LAT. 

 
 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie  p.n. „Moje Miasteczko  ... i moja 
gmina   za 100 lat” adresowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych 

mieszkańców gminy Miasteczko Krajeńskie.  

 

Cele konkursu: 

 promowanie naszej gminy, 

 kształtowanie poczucia przynależności do swojej „ małej Ojczyzny”, 

 kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej w dziedzinie przyszłości 

gminy, 

 zachęcenie do podejmowania twórczych działań, 

 umożliwienie prezentacji własnej twórczości i konfrontacji z twórczością 

innych uczestników, 

 rozbudzanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,  

 propagowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym swojej gminy , 

 kształtowanie aktywnej postawy współczesnego człowieka- uczestnika  

i współtwórcy dnia codziennego wspólnoty lokalnej. 

 

Warunki uczestnictwa: 

W konkursie mogą brać udział uczestnicy w następujących grupach wiekowych:  

- uczniowie klas I – III (7 – 9 lat) 

- uczniowie klas IV – VI szkoła podstawowa 

- uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 

- osoby dorosłe 

 

Wymagania merytoryczno-formalne: 

 forma pracy: praca prozą (dowolny gatunek epicki/twórcza forma 

wypowiedzi) lub praca poetycka (dowolny gatunek liryczny). 

  prace prozą i poetyckie będą oceniane odrębnie. 

  nagrody zostaną przyznane w obu podkategoriach: epickiej i lirycznej. 

 warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie pracy napisanej 

na maszynie lub komputerze w terminie do 31 maja 2017 r. na adres:  

Gminna Biblioteka Publiczna 

 ul. Dąbrowskiego 39, 89-350 Miasteczko Krajeńskie z dopiskiem:  

           Konkurs „Moje Miasteczko  ... i moja gmina   za 100 lat” 

 Do pracy prosimy dołączyć informację zawierającą imię, nazwisko, 

wiek/klasę, adres, numer telefonu uczestnika, oraz załączona zgodę  

o wykorzystaniu wizerunku . 

 Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

 

 



 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

 

Laureaci konkursu we wszystkich kategoriach i grupach wiekowych otrzymają 

nagrody rzeczowe i dyplomy.  

O terminie uroczystości finałowej nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni 

telefonicznie.  

 

Informacje dodatkowe: 

 

W przypadku prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego. 

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

 

Kontakt: 

 Bernadeta Kulińska tel.  67 28 73 216, 722 008 222,  

e - mail  biblioteka@miasteczkokrajenskie.pl 

 

 

 

ZGODA (dla uczestników pełnoletnich) 

........................, dn. .............. 

Niżej podpisany/a ......................................, niniejszym wyrażam zgodę na 

wykorzystywanie i publikację wizerunku/zdjęć/cytatów przez organizatorów  

Konkursu „Moje Miasteczko  ... i moja gmina   za 100 lat” 
................................................. 

Miejsce na podpis 

 

 

 

ZGODA (dla opiekunów prawnych uczestnika) 

........................, dn. .............................  

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

............................................................. 
(imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz publikację 

wizerunku/zdjęć/cytatów mojego dziecka podczas uroczystości finałowej przez 

organizatorów  Konkursu „ Moje Miasteczko  ... i moja gmina   za 100 lat” 

 

 

................................................................................................................. 
( imię/imiona i nazwisko dziecka) 

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

......................................................... 
(czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów ) 

 

 

 

 



 

 


