
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 
W BYDGOSZCZY

 

VII KONKURS LITERACKI 
„BAŚŃ O...”

 

dla klas IV-VI szkół podstawowych

KWIECIEŃ - MAJ, 2016r.



Zapraszamy wszystkich  młodych twórców w podróż po krainie 

wyobraźni. Tym razem  prosimy o napisanie ciekawych baśni. Prace literackie, 

podobnie jak w poprzednich latach będą redagowane w siedzibie organizatora 

konkursu (MDK1). Szczegółowy temat baśni zostanie podany uczestnikom w 

dniu konkursu. Liczymy na twórcze prace. 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z rejonu 

Kapuścisk i okolic. Jego uwieńczeniem będzie koncert, podczas którego 

wręczymy dyplomy,  nagrody. Na tę uroczystość zapraszamy wszystkich 

uczestników, ich Opiekunów i Rodziców oraz Nauczycieli.

1. CELE KONKURSU:

- edukacja polonistyczna dzieci szkół podstawowych,

- rozwijanie wyobraźni i zachęcanie dzieci do twórczości literackiej,

- stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań literackich,

- konfrontacja dokonań artystycznych,

     
    
2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych 

z klas IV, V i VI, 

- warunkiem     uczestnictwa   jest nadesłanie karty zgłoszenia do   

26.04.2016r. oraz otrzymanie od MDK1 potwierdzenia zgłoszenia. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalnie z jednej placówki można 

zgłosić 6 osób. Liczba uczestników konkursu jest ograniczona do 60 

osób w  trzech kategoriach. Zgłoszenia powyżej 60 osób nie będą 

przyjmowane.

- uczestnicy samodzielnie redagują w dniu konkursu w MDK1 baśń na 



zadany temat,

Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach wiekowych : 

                1) klasy IV          2) klasy V       3) klasy VI

     

3. KRYTERIA OCENY:

− oryginalność i ujęcie tematu,

− kryteria formalne – baśń,

− kompozycja,

− poprawność językowa,

4. ORGANIZACJA   KONKURSU.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanymi 
oświadczeniami należy przesłać na adres MDK1 do   26 kwietnia   2016      

KONKURS      29     kwietnia     2016r.      godz. 10-12.00 - redagowanie prac w 
MDK 1. Czas pisania 2x45 minut z przerwą. Zapewniamy papier do 
pisania.

W dniu 21 maja 2016r. - sobota godz. 10.00 w MDK1 odbędzie się 
koncert, podczas którego zostaną wręczone nagrody i dyplomy 
uczestnictwa. Na koncert zapraszamy wszystkich uczestników 
konkursu. 

Koszty  nadsyłania  zgłoszeń, jak  i  przyjazdu  na  koncert pokrywa 
placówka delegująca. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w 
regulaminie.

Zgłoszenia     prosimy     nadsyłać     na     adres:  

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1
ul. Baczyńskiego 3
85-805 Bydgoszcz

z dopiskiem Konkurs literacki
tel. (52) 375-53-49    fax (52) 345-06-28
Informacji udziela: Grażyna Goralewska       www.mdk1.bydgoszcz.pl

http://www.mdk1.bydgoszcz.pl/


MDK1  BYDGOSZCZ

VII KONKURS  LITERACKI   - BAŚŃ    
KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko 
uczestnika – autora 

tekstu

Klasa
(właściwe zakreślić)         IV                   V                  VI

Placówka 
delegująca 

(dokładny adres, 
telefon, e-mail)

Dane nauczyciela 
(imię i nazwisko, 

telefon oraz e-mail 
konieczny do 

potwierdzenia 
udziału)

Oświadczam, że w momencie przekazania pracy na konkurs literacki MDK1 przenoszę 
nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do tej pracy na organizatora konkursu – MDK1 w 
Bydgoszczy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki zgodnie z Ustawą o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 833 z późn. zm.) w celu 
przeprowadzenia konkursu literackiego MDK1..
Udzielam MDK1 w Bydgoszczy prawa do bezpłatnego  dysponowania zarejestrowanym 
wizerunkiem mojego dziecka, biorącego udział w konkursie literackim w celu promocji 
placówki i zgodnie z obowiązującym prawem.

Bydgoszcz, dnia …………………….. ……..……………………………………
(podpis autora pracy)

…………………………………………..
(podpis rodzica)
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