
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA RYMOWANKĘ 

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo 

2020 r. 

 

§ 1  

Cele Konkursu 

 

1. Doskonalenie umiejętności samodzielnego tworzenia tekstów literackich. 

2. Rozbudzenie pasji czytania tekstów wierszowanych i rymowanych. 

3. Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w życiu bibliotek. 

4. Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. 

  

. 

§ 2 

Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem ”Konkursu na rymowankę” jest Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Lubiewo. 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Lubiewo. 

 

2. Konkurs realizowany jest w ramach realizacji projektu pt. „Rym, cym, cym” dofinansowanego 

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo 

dla książki. 

 

3. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 

1) I kategoria wiekowa –  uczniowie klas I – III szkoły podstawowej, 

2) II kategoria wiekowa – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, 

3) III kategoria wiekowa – uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej. 

 

 

4. Praca konkursowa powinna spełniać niżej określone warunki: 

a) Praca konkursowa jest dziełem autorskim. Wiersze – plagiaty zostaną zdyskwalifikowane. 

b) Rymowanka zapisana jest w czytelny sposób (zapis komputerowy lub pismo drukowane). 

c) Budowa konkursowego wiersza opiera się na polskim systemie wersyfikacyjnym (wiersz 

sylabiczny z rymami). 

d) Wiersz powinien posiadać temat, np. o zwierzętach, przyjacielu, pogodzie, itp. 

e) Wiersz powinien zawierać minimum 6 wersów (I kat. wiekowa), min. 8 wersów (II kat. 

wiekowa), min. 10 wersów (III kat. wiekowa). 

 

 

 

 

 



 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową (rymowany wierszyk). 

 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie wiersza na wypełnionej karcie 

zgłoszeniowej (załącznik nr 1.) i przesłanie jej do Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo: 

a) osobiście do wyznaczonej skrzynki na prace konkursowe, 

b) listem tradycyjnym (z dopiskiem „Konkurs na rymowankę”), 

c) mailem na adres: bckip@lubiewo.pl 

 

3.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie wszystkich załączników: 

a) Załącznik nr 1. – karta zgłoszeniowa, 

b) Załącznik nr 2. – klauzula RODO oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

c) Załącznik nr 3. – oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu. 

 

 

§ 5 

Przebieg konkursu na rymowankę 

 

 

1. 08.05.2020 (piątek) – ogłoszenie konkursu. 

 

2. Termin oddawania prac od 11.05.2020 (poniedziałek) do 25.05.2020 (poniedziałek). Liczy się 

data wpłynięcia pracy konkursowej. 

 

3. Od 26.05.2020 (wtorek) do 29.05.2020 (piątek) ocena prac konkursowych. 

 

4. 29.05.2020 (piątek) ogłoszenie wyników oraz przekazanie informacji zwycięzcom. 

 

5. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

 

6. Jury pod uwagę weźmie: 

• oryginalność teksu oraz jego tematu, 

• budowę wiersza pod względem sylabicznym oraz zastosowania rymów, 

• zachowania minimalnej liczby wersów. 

 

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

 

 

§ 6 

Ogłoszenie wyników konkursu 

 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Lubiewo 29 maja 2020 r. 

 

2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bckip.lubiewo.pl  

oraz na fanpage’u instytucji. Laureaci zostaną poinformowani o zajętym miejscu telefonicznie.  

 

mailto:bckip@lubiewo.pl


 

 

3. Zwycięzcy odbiorą nagrody osobiście wraz z opiekunami po wcześniejszym, indywidualnym 

uzgodnieniu terminu z dyrektorem B-CKiP. 

 

 

 

§ 7 

Nagrody 

 

1. Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma tytuł Mistrza Rymowania. 

 

2. Organizator przyzna w każdej kategorii wiekowej po trzy nagrody, tj. za pierwsze, drugie i trzecie 

miejsce (Organizator zapewnia 9 nagród rzeczowych dla laureatów konkursu). 

 

3. Laureaci otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe. 

 

4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom za udział. 

 

 

 

     § 8 

Postanowienia końcowe 

                                         

1. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie Organizatora konkursu: 

www.bckip.lubiewo.pl, a także przesłany zostanie do szkół podstawowych z terenu gminy 

Lubiewo. 

 

2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane do oceny. 

 

3. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. 

 

4. Udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. 

 

http://www.bckip.lubiewo.pl/

