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Regulamin konkursu pt. „Bajkowy świat- bohaterowie książek” 

VII edycja 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie, Oddział dla Dzieci. 

 

II. CELE KONKURSU: 

- włączenie uczniów  z Braniewa i powiatu do  uczestnictwa w wydarzeniach literackich, 

edukacyjnych i kulturalnych organizowanych przez bibliotekę, 

- popularyzacja literatury dla dzieci, 

- kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, 

- inspirowanie zainteresowań literackich wśród dzieci, 

- upamiętnienie twórczości pisarskiej Wandy Chotomskiej (1929-2017). 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do uczniów  klas IV szkół podstawowych z Braniewa i powiatu 

braniewskiego. 

  

IV. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnictwo dzieci w konkursie zgłaszają opiekunowie /nauczyciele wyłaniając laureatów  

w drodze  szkolnych eliminacji, maksymalnie 3 osoby. 

2. Każdy z uczniów pracuje samodzielnie uzupełniając test przygotowany przez organizatora. 

3. Uczestników obowiązuje znajomość literatury podanej w załączniku nr 1. 

 

V. TERMIN KONKURSU 

Konkurs odbędzie się 29 listopada (środa) o godz. 11:00 w Oddziale dla Dzieci MBP  

w Braniewie, ul. Katedralna 7, II piętro. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: 

- poprawność odpowiedzi, 

- liczbę zdobytych punktów. 

2.  Zdobywca I miejsca otrzyma tytuł Mistrza Bajkowej Krainy oraz nagrodę. 

Wszyscy uczestnicy  otrzymają dyplomy za udział. 

3. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się 29 listopada po ocenie prac  przez komisję 

konkursową. 

 

 

Zgłoszenia uczestników prosimy składać do 28 listopada 

telefonicznie: 644-33-05  lub na adres: mbpbrano@wbp.olsztyn.pl 
 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 
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Załącznik nr 1 

 

Wykaz literatury do konkursu: 
 

AUTOR TYTUŁ 

 J. Ch. Andersen „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka”, 

„Królowa śniegu”, „Dziewczynka  

z zapałkami”, „Słowik” 

 J. i W. Grimm „Śnieżka”, „Stoliczku, nakryj się”, „Jaś  

i Małgosia” 

 

Ch. Perrault „Śpiąca królewna”, „Czerwony Kapturek”, 

„Kot w butach”, „Kopciuszek” 

J. Tuwim „Wiersze dla dzieci” 

J. Brzechwa „Brzechwa dzieciom” 

W. Chotomska „W Ślimakowie”, „Dwa koguty”,  „Dziurki 

w serze”, „Tuba z pastą do zębów” 

 
 
 


