
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„PRZYGODY BOBRA BORKA”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu literackiego „Przygody Bobra Borka” jest Gminny Ośrodek Kultury w 
Olszewie-Borkach z siedzibą przy ul. Własdysława Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo-Borki. 
2. Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania, bajki lub wiersza o maskotce Gminy 
Olszewo-Borki „Bobrze Borku”
3. Fundatorem nagród w Konkursie są Radni Gminy Olszewo-Borki.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Terenu Gminy Olszewo-Borki.
5. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie.

§ 2. CELE KONKURSU

Celami Konkursu są:
1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego spędzania wolnego czasu.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości literackich.
3. Zwrócenie w dobie komputerów uwagi na słowo pisane 
4. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, umiejętności wypowiadania się dzieci i młodzieży;

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 01.09.2022 r. do 
14.09.2022 r. 
2. Do konkursu przyjmowane są prace:
a) w dowolnej konwencji literackiej
b) pisane prozą lub wierszem,
c) praca musi mieć określoną formę: (Standardowy margines: 2,5 cm. Nagłówek i stopka: 1,5 cm. 
Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy między wierszami - standardowe (1 lub 1,15), praca nie 
może zajmować więcej niż jedną stronę formatu A4.
d) napisane w języku polskim,
e) dotąd niepublikowane.
4. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedno opowiadanie.
5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy. 

§ 4. TERMIN I ZASADY NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie pracy, wraz ze skanem lub zdjęciem (w formacie
.jpg lub .pdf) podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika załącznika nr 1 do 
Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2022 r. na adres mailowy: 
gok@olszewo-borki.pl.
2. W treści maila, o którym mowa w ust. 1 powinno zostać wskazane imię i nazwisko uczestnika 
(autora pracy) oraz jego wiek.
3. Praca powinna być opracowana w formie elektronicznej oraz załączona do e-maila w 
formacie .doc, .docx, .rtf lub .pdf.



4. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 16 września 2022 r. na stronie internetowej 
Organizatora oraz za pomocą mediów społecznościowych.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzyga Organizator, a w pozostałych 
kwestiach stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w tym zasad Konkursu w 
trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej 
Organizatora oraz w mediach społecznościowych.
 


