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OPOWIADANIE INSPIROWANE  

TWÓRCZOŚCIĄ   
ZOFII URBANOWSKIEJ 

 

 

                   
 

 

Organizator konkursu  

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie 

 

Tematyka konkursów do wyboru: 

 To książka atrakcyjna także dla czytelnika XXI wieku. Recenzja wybranej 

książki Zofii Urbanowskiej. 

 Bohaterowie różnych lektur Zofii Urbanowskiej spotkali się… w XXI 

wieku. Opowiadanie twórcze, dowodzące jednak dobrej znajomości 

książek Zofii Urbanowskiej. 

 

1. Cele konkursu 

• Rok Zofii Urbanowskiej 2019 - popularyzacja twórczości pisarki, 

• rozwijanie umiejętności literackich, 

• uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego. 

 

2. Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI – VIII Szkół Podstawowych 

Gminy Rzgów oraz III Gimnazjum Gminy Rzgów. 

 

3. Wymogi konkursowe 

Pracę należy dostarczyć w wersji papierowej napisanej ręcznie (czytelnie).  

Praca powinna zawierać: 

• prawidłowo skonstruowaną stronicę tytułową (tytuł opowiadania lub 

recenzji , imię i nazwisko autora pracy, nr telefonu kontaktowego, klasę, 

nazwę szkoły).Poprzez podanie danych osobowych uczestnik                   



i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie 

jego nazwiska i wizerunku na stronach internetowych biblioteki i gminy 

oraz  w lokalnej prasie. 
 

4. Kryteria oceniania 

Jury oceniając recenzję będzie brało pod uwagę: 

• Zgodność pracy z tematem. 

• Trafny tytuł (związany z treścią pracy) – ciekawy, intrygujący, 

zaskakujący, kontrowersyjny…  

• Podanie podstawowych informacji o książce i jej autorce (tytuł, 

ewentualnie ilustrator, miejsce i rok wydania, wydawnictwo) – co 

najmniej trzy informacje. 

• Przedstawienie problematyki utworu – komentarz i ocena  –                       

np. aktualności ukazanych problemów. 

• Subiektywna ocena różnych elementów książki (np. kompozycja, 

przebieg akcji, postawy bohaterów, język, elementy edytorskie – 

ilustracje, wygląd okładki, strony tytułowej…) – co najmniej cztery 

elementy. 

• Stosowanie słownictwa perswazyjnego.  

• Poprawność pracy pod względem merytorycznym. 

• Szczególne walory pracy – nieszablonowość i oryginalność ujęcia tematu. 

 

Jury oceniając opowiadanie będzie brało pod uwagę: 

•  Czy opowiadanie jest zgodne z tematem, a wszystkie elementy świata 

przedstawionego są skonkretyzowane: urozmaicona fabuła, w tym 

funkcjonalne wykorzystanie kilku spośród  następujących elementów: 

opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, 

puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja. 

• Czy wydarzenia ułożone są logicznie i prowadzą do zdarzenia głównego, 

uczeń dynamizuje akcję, kreuje nastrój, buduje napięcie. 

• Czy treść lektury została wykorzystana w sposób twórczy, ale 

opowiadanie bazuje na jej znajomości. 

• Poprawność pracy pod względem merytorycznym. 

• Szczególne walory pracy – nieszablonowość i oryginalność ujęcia tematu. 

 

5. Terminy: 

Prace należy składać do 06.05.2019r.w Gminnej  Bibliotece Publicznej                 

w Rzgowie lub Filii w Sławsku.  

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom odbędzie się 15.05.2019 r.             

w Domu Kultury w Kowalewku o godz. 10 00. 

 

 

 



6. Dodatkowe informacje. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z uznaniem przez jej autora 

warunków niniejszego regulaminu. 

Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych oraz publikację wizerunku na stronach internetowych oraz                   

w lokalnej prasie wyłącznie na potrzeby konkursu literackiego na recenzję oraz 

opowiadanie. 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 63 241 90 15 (GBP w Rzgowie),           

63 241 07 17 (Filia w Sławsku). 

 
Ponadto informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Gminna 

Biblioteka Publiczna w Rzgowie z siedzibą przy ul. Konińskiej 4, 62-586 Rzgów.  

2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie jest 

osoba dostępna pod adresem iod.rzgow@gmail.com. 

3.  Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji                                            

i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie 

danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału                        

w konkursie. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a. imię i nazwisko, 

b. nr telefonu kontaktowego, 

c. klasa 

d. nazwa szkoły 

6. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                       

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować 

się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail 

bibliotekarzgow@interia.pl. 

7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania                                    

z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu 

dostępnym pod adresem e-mail bibliotekarzgow@interia.pl. 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania o wynikach konkursu. 

9. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane. 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie ! 

Dorota Eltman  

    Dyrektor GBP w Rzgowie 

mailto:iod.rzgow@gmail.com
mailto:bibliotekarzgow@interia.pl
mailto:bibliotekarzgow@interia.pl

