
 

Oddział dla Dzieci  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży 

 

zaprasza uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego 

do udziału w konkursie literackim 

ph. „List do ulubionego pisarza”  
 

Przedmiotem konkursu jest napisanie listu,  

którego adresatem będzie wybrany autor książek dla dzieci lub młodzieży. 
 

Cele konkursu: 
 

- zainteresowanie dzieci tradycyjną formą korespondencji, 
- przypomnienie formy i znaczenia listu, 
- zwrócenie uwagi na staranność i poprawność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi  
   pisemnej, 
- rozbudzanie wyobraźni. 
 

Założenia konkursu: 
 

- każdy uczestnik konkursu ma za zadanie napisać list do ulubionego pisarza o dowolnej  
   tematyce, 
- praca nie powinna przekraczać 3 stron papieru formatu A4, 
- list powinien być napisany odręcznie i estetycznie (listy napisane na komputerze nie będą  
   oceniane), 
- przy ocenie listu istotne także będzie: 

 poprawne zaadresowanie listu do wybranej osoby,  
 pomysł i wykonanie znaczka pocztowego, 

- w kopercie oprócz listu powinna znaleźć się kartka z danymi uczestnika konkursu (imię,   
  nazwisko, klasa, nazwa szkoły oraz nazwisko opiekuna).  
 

Organizacja konkursu: 
 

- prace należy złożyć do dnia 15 października 2016 r. w Oddziale dla Dzieci MBP, przy  
   ul. 3 Maja 6A w Łomży, 
- oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora,  
- podsumowanie konkursu nastąpi w dniu 27 października 2016 r., o godz. 1300 w siedzibie  
  Oddziału dla Dzieci, przy ul. 3 Maja 6A,  
- dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy, 
- nagrodzone listy zostaną opublikowane na stronie internetowej MBP w Łomży, a wszystkie  
  prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, zorganizowanej w Oddziale dla  
  Dzieci. 
 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 86 216-54-08 oraz na stronie www.bibliotekadladzieci.pl  

                                                          

 Serdecznie zapraszamy!                                                 
 

 

TYDZIEŃ PISANIA LISTÓW 9-15.10.2016 r. 



OŚWIADCZENIE RODZICA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży danych osobowych mojego dziecka 

zgłoszonego do konkursu literackiego pt. „List do ulubionego pisarza”, zgodnie  

z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W przypadku otrzymania przez moje dziecko nagrody w konkursie, 

wyrażam zgodę na umieszczenie jego danych osobowych, w zakresie: imię i nazwisko, na stronie internetowej 

Biblioteki, w prasie lokalnej i mediach. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć mojego dziecka w 

trakcie konkursu oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć.  

 

Data i podpis rodzica 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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