
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie 

ogłasza 

XVIII POWIATOWY KONKURS LITERACKI „PRZYGODA Z LEKTURĄ” 

pt. „LEM-landia” 
 

Rok 2021 jest ROKIEM STANISŁAWA LEMA, jednego z najwybitniejszych pisarzy i 

wizjonerów XX wieku, który przewidział kierunek rozwoju technologii, opisując 

ją w swoich książkach. Jego powieści w jednej chwili przenoszą nas czytelników 

w zupełnie inny świat. Tu w kosmiczną scenerię wkracza baśń. Choć bohaterami 

nie są księżniczki, smoki czy czarodzieje, nie brakuje jednak elektrycerzy, 

Mikrocytów i elektrosmoka. Świat kosmicznych konstruktorów i maszyn 

obdarzonych uczuciami jest doskonałą lekturą rozweselającą, pokrzepiającą i 

dającą wytchnienie od codziennych trosk. A proponowany przez nas konkurs jest 

okazją do poznania twórczości Lema oraz sprawdzenia się w roli ilustratora.  

 

REGULAMIN 

 

I. SKĄD POMYSŁ? 

Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie. 

 

II. WŁAŚCIWIE PO CO TO WSZYSTKO? 

Konkurs ma na celu: 

- upowszechnianie twórczości Stanisława Lema; 

- promowanie literatury polskiej; 

- zapoznanie i zainteresowanie dzieci literaturą; 

- popularyzację czytelnictwa; 



- kształtowanie wyobraźni, języka i wrażliwości; 

- rozwój kreatywności; 

- odkrywanie i promowanie talentów; 

- DOBRĄ ZABAWĘ! 

 

III. A TERAZ DO RZECZY! 

1. Adresatami Konkursu są dzieci ze szkół podstawowych powiatu złotowskiego. 

2. Zadanie polega na stworzeniu grafiki komputerowej przedstawiającej fantastyczny 

świat Lema. Inspirując się jego twórczością należy zilustrować przy pomocy dowolnego 

programu graficznego (np. Paint, Corel, Krita, itp.) wydarzenie, miejsce lub bohatera 

ukazanego w książce „Bajki robotów”. 

3. Prace konkursowe należy wysłać w formacie JPG wraz z danymi osobowymi autora 

(imię i nazwisko, klasa, szkoła, adres zamieszkania, i telefon kontaktowy) na adres 

konkurs@biblioteka-zlotow.pl do 31 maja 2021 r. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez subiektywny wybór najciekawszych prac 

przez Komisję powołaną przez Organizatora. 

5. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: KAT.1 – kl.I-III, 

KAT.2 – kl. IV-VI, KAT. 3 – kl. VII-VIII. 

6. O rozstrzygnięciu Organizator poinformuje laureatów w późniejszym terminie 

(telefonicznie bądź mailowo). Wręczenie nagród odbędzie się w jak najszybszym, możliwym 

do bezpiecznego zrealizowania czasie. 

7. Wyniki Konkursu zostaną upublicznione m.in. w prasie, na stronie MBP oraz w mediach 

społecznościowych. 

8. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i mogą zostać wykorzystane 

w celach promocyjnych biblioteki (np. w mediach, portalach społecznościowych, na 

stronie internetowej MBP, w materiałach multimedialnych promujących działalność 

biblioteki itp.). 

9. Wszystkie informacje o Konkursie wraz z Regulaminem dostępne są w siedzibie 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie (ul. Grochowskiego 17, tel. 67 263 2000), na 

stronie internetowej MBP www.biblioteka-zlotow.pl oraz na bibliotecznym profilu fb. 

 

IV. WAŻNE DLA MNIE! 

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika Konkursu jest 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie, ul. Grochowskiego 17, 

77-400 Złotów reprezentowana przez Dyrektora – Sylwię Mróz, e-mail: 

biblioteka@bliblioteka-zlotow.pl tel. 67 263 20 00.  

2. Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida 

w Złotowie jest: Alicja Mendyk; ul. Łowiecka 1; 77-400 Złotów; Tel: 500 329 056 ; e-

mail: am-iod@wp.pl  

mailto:konkurs@biblioteka-zlotow.pl
http://www.biblioteka-zlotow.pl/


3. Dane osobowe, w tym wizerunek, przekazane Organizatorowi przez uczestników 

Konkursu (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) będą przetwarzane w celu 

realizacji Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wręczenia nagród. 

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. 

4. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, 

ich usunięcia lub poprawienia. 

5. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Złotowie, znajdują się w treści klauzuli 

informacyjnej, dostępnej w siedzibie oraz na jej stronie internetowej. 

 

 


