
Regulamin 

konkursu „Koci patchwork literacki” 

z okazji Światowego Dnia Kota 2019 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Stępowskiego, działająca w 

strukturze Centrum Kultury w Ostródzie, ogłasza konkurs „Koci patchwork 

literacki”. 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas VII-VIII szkół 

podstawowych, młodzieży szkół średnich i do osób dorosłych, 

mieszkańców Ostródy i gminy Ostróda.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest napisanie opowiadania, w 

treści którego ujęte zostaną tytuły książek, których bohaterem jest kot. 

Przykład:  
„Każdego wieczoru w parku obok mojego domu pojawiała się tajemnicza dama z kotem. 

Kotu prowadzonemu na różowej smyczy towarzyszyło dziecię kot. Zdarzało się, że mój kot 

Bob i ja w tym samym czasie spędzaliśmy wieczór w parku.”  

3. Do pracy powinna być dołączona lista z tytułami książek, które zostały 

wykorzystane w opowiadaniu. 

4. Praca nie powinna przekraczać 2 stron formatu A4, czcionka 12. 

5. Prace dostarczone na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane. 

6. Powołane przez organizatora jury oceni prace konkursowe biorąc pod 

uwagę oryginalność i poziom artystyczny. 

7. Do pracy należy załączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, 

uczniowie również klasę oraz nazwę szkoły, telefon kontaktowy i/lub 

adres e-mail. 

8. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez 

organizatora i sponsorów. 

9. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie. 

10. Pełnoletni uczestnicy konkursu oraz rodzice lub opiekunowie 

niepełnoletnich uczestników konkursu powinni wyrazić pisemną zgodę na 

udział w konkursie  i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

konkursu. Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej 

biblioteki. 

11. Termin składania prac mija 12.02.2019 r. 

 

Wręczenie nagród nastąpi na imprezie zorganizowanej z okazji Światowego 

Dnia Kota  20 lutego (środa) 2019 r, godz. 17:00. 

Prace można dostarczyć do biblioteki w ostródzkim zamku,  

wysłać pocztą na adres:  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Stępowskiego 

ul. Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda 



z dopiskiem: „ Konkurs”, 

bądź wysłać drogą elektroniczną na adres: bibliotekaostroda@o2.pl ,  

podając temat: „Konkurs Kot 2019”. 

 

 

Informacje o konkursie, regulamin, oświadczenia dostępne są na stronie naszej 

biblioteki. 
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