
Regulamin Konkursu Literackiego  
dla klas VII i VIII szkoły podstawowej 

organizowanego w ramach XV edycji „Pożeraczy książek” 
 

 § 1 

Organizatorem Konkursu Literackiego, zwanego dalej Konkursem, jest Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu, zwana dalej Organizatorem, 
oraz Gmina Wałbrzych. 

§ 2 

Celem konkursu jest rozwijanie pasji czytelniczej oraz wspieranie młodych talentów 
literackich.  

§ 3 

Uczestnicy 

Konkurs ma charakter indywidualny i mogą w nim brać udział uczniowie VII i VIII klas 
szkoły podstawowej. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1. Przedmiotem konkursu jest alternatywne, autorskie dokończenie fragmentu książki 
Agnieszki Tyszki. Oceniana będzie kreatywność, sposób doboru słownictwa, 
poprawność językowa i stylistyczna a także płynność opowiadania. 

 

2. Praca powinna spełniać następujące warunki: 

a) objętość tekstu do dwóch stron A-4, (nie licząc fragmentu wstępnego – 
 Załącznik nr 2) 

b) pismo komputerowe: czcionka Times New Roman o wielkości 12 pkt,  

 

3. Prace należy dostarczyć osobiście do Działu Dziecięco-Młodzieżowego PiMBP 
„Biblioteka pod Atlantami” ul. Rynek 9 w Wałbrzychu w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem: „Pożeracze Książek 2021” do 8 listopada 2021 r. 

 

4. Do pracy należy dołączyć dane autora: imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły, imię 
i nazwisko opiekuna, adres e-mail szkoły oraz wymagane w Konkursie zgody 
(Załącznik nr 1  do Regulaminu). 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac 
konkursowych w celu promocji wydarzenia lub Biblioteki. 

 

 



§ 5 

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
„Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu ul. Rynek 9 oraz na stronie internetowej Biblioteki 
www.atlanty.pl. 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać u pracowników Działu Dziecięco-
Młodzieżowego, Rynek 9, tel. 74 648-37-07. 

 

§ 6 

Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora. 

2. Posiedzenie Komisji przewidziane jest na koniec listopada 2021 r.  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

§ 7 

Finał Konkursu 

1. Informacje o zwycięzcach Konkursu, Organizator prześle do 6 grudnia br. 
na adres e-mailowy szkoły, podany przy zgłoszeniu. 

2. W dniu 13.12.2021r. o godz. 11.15 w siedzibie PiMBP „Biblioteki pod 
Atlantami” ul. Rynek 9 w Wałbrzychu, dla laureatów Konkursu odbędzie się 
spotkanie autorskie Agnieszki Tyszki, autorki książek dla dzieci i młodzieży. 

3. Wręczenie nagród nastąpi około godziny 12:00 podczas finału Powiatowego 
Konkursu Czytelniczego „Pożeracze książek”. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

    Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu Literackiego   
dla klas VII i VIII szkoły podstawowej organizowanego w ramach  

XV Powiatowego Konkursu  Czytelniczego „Pożeracze Książek” 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z udziałem dziecka ……………………………………………………………..……….........………………………                                  
                                                                                    (imię  i nazwisko dziecka)  

w XV edycji Powiatowego Konkursu Literackiego „Pożeracze książek”, organizowanego przez 

Powiatową  i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami”, 58-300 Wałbrzych, Rynek 9 

(PiMBP):  

 (prosimy o dokonanie wyboru przez zakreślenie wybranego pola) 

[   ] TAK   [   ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla 

potrzeb niezbędnych w celu przeprowadzenia powiatowego konkursu 

czytelniczego „Pożeracze książek” 

[   ] TAK   [   ] NIE  Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez PiMBP w materiałach promocyjnych 

tradycyjnych oraz na stronach internetowych (www.atlanty.pl, facebook, 

instagram, you tube), prowadzonych przez PiMBP wizerunku  dziecka 

utrwalonego podczas Finału powiatowego Konkursu. 

[   ] TAK   [   ] NIE Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przez Bibliotekę 

pracy konkursowej  dziecka w materiałach promocyjnych   i prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej  oraz w innych formach utrwaleń. 

* niepotrzebne skreślić 

 
……………………………………… 

(miejscowość, data) 

  
……………………………………… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 
 
Informujemy, że:  
 
• administratorem danych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” (PiMBP), 58-300 Wałbrzych, Rynek 9; 
• dane będą przetwarzane wyłączenie w związku z realizacją Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Pożeracze książek”; 
• podanie danych osobowych i wyrażenie zgód na ich przetwarzanie jest niezbędne do udziału  
w Konkursie; 
• dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia Konkursu; w przypadku zgody na publikację wizerunku, może on 
być publikowany do czasu wycofania zgody lub zamknięcia stron internetowych prowadzonych przez PiMBP; 
• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;  
• podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, bądź usunięcia, przy czym wycofanie zgody może 
uniemożliwić udział w Konkursie; 
• w siedzibie administratora prowadzony jest monitoring wizyjny, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia; 
administratorem danych z monitoringu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” 
• kontakt z inspektorem ochrony danych w PiMBP: tel. 746483724, iod@atlanty.pl 
 
 
 
 



                                                                    Załącznik nr 2 do Regulamin Konkursu Literackiego   
dla klas VII i VIII szkoły podstawowej organizowanego w ramach  

XV Powiatowego Konkursu  Czytelniczego „Pożeracze Książek” 

 

Fragment książki Agnieszki Tyszki  

„Nela wracała ze szkoły w dość ponurym nastroju. Był dopiero wtorek, niestety. Jutro 
w planie miała basen, a basenu nie lubiła szczególnie. (…)  

A może by tak nie pójść jutro na pływalnię? – przyszło Neli na myśl i natychmiast poczuła się 
lepiej. Na tyle lepiej, że postanowiła powędrować do domu  okrężną drogą, zahaczywszy  
o park i dzielnicę willowych domków, ukrytą w środku miasta jak niezwykła niespodzianka. 
(…) 

(….) Zapatrzona w piękny kwiat o różowo-złocistych płatkach, przystanęła przed małym 
domkiem, pomalowanym na morelowy kolor. To był ulubiony dom Neli. Często wyobrażała 
sobie, że mieszka tutaj jej babcia, którą można odwiedzać, kiedy tylko się zechce.(…) 

- A to dopiero! Moje śliwki! – pełen przerażenia okrzyk sprowadził Nelę na ziemię. 

Przed drewnianą furtką stała siwiuteńka staruszka ubrana w wiśniową sukienkę i  śmieszny 
kapelusik identycznej barwy . Spod niewielkiego ronda w kolorze bardzo dojrzałych wiśni 
wymykały się niesforne srebrzyste loczki – o zupełnie niestaruszkowym wyglądzie. Wokół jej 
wiśniowych pantofli, jak okiem sięgnąć, leżały śliwki. Cały chodnik usłany był śliwkowym 
dywanem, a niektóre owoce potoczyły się aż na ulicę. Nela, niewiele myśląc, rzuciła się w ich 
kierunku. Tylko patrzeć , jak nadjedzie jakiś samochód i zrobi ze śliwek marmoladę. Starsza 
pani z pewnym wysiłkiem schyliła się i próbowała pozbierać leżące dookoła owoce. Widać 
było jednak, że sprawia jej to spory ból. 

- Proszę poczekać, ja to wszystko pozbieram – zawołała Nela i szybko wrzuciła do koszyka 
zebrane na jezdni owoce. 

- Rączka mi się urwała – wyjaśniła staruszka, po czym parsknęła zaraźliwym śmiechem. 
Zaskakująco zaraźliwym. – To znaczy koszykowi się urwała – wyjaśniła, chichocząc. 

(…) 

- To naprawdę uprzejme z twojej strony – powiedziała staruszka, przyglądając się uważnie 
Neli. – Moje plecy nie chcą ze mną ostatnio współpracować … To wszystko przez brak wizyt 
na basenie… - dodała i pomasowała sobie kręgosłup tuż nad paskiem wiśniowej sukienki. 

Nela uśmiechnęła się w odpowiedzi. Koszyk z urwanym uchem był już pełen, kiedy staruszka 
oznajmiła: 

- Mam na imię Lila. Będzie mi bardzo miło, jeśli wstąpisz do mnie na herbatkę  z sokiem 
malinowym. I na rogaliki. Dopiero co upiekłam. 

- Bardzo pani dziękuję.  Ja mam na imię Nela. Ja i mój ojczym piekliśmy wczoraj szarlotkę.  

- Na kruchym cieście? – spytała pani Lila. 

-Na kruchym, z kruszonką i warstewką piany z białek.” 


