
 

1 

 

  

Regulamin 

Wojewódzkiego Konkursu Literackiego 

Szlachetne zdrowie…  

  

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej ogłasza drugą edycję konkursu na 

opowiadanie z wykorzystaniem kostek Story Cubes. Temat konkursu związany jest z medycyną 

oraz szeroko rozumianą profilaktyką zdrowia (zdrowym stylem życia, zdrowym odżywianiem 

itp.). Prace literackie powstaną w oparciu o wylosowane przez Organizatora obrazki z  kostek 

Story Cubes Interwencje, połączonych z trzema dodatkowymi kośćmi Story Cubes Medycyna. 

I. Organizator konkursu:  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej  

Współorganizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach 

II. Cele konkursu:    

1. Zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.  

2. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni.  

3. Promowanie edukacji zdrowotnej, zdrowego stylu życia. 

4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi. 

5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości. 

6. Promocja czytelnictwa. 

III. Przedmiot konkursu: 

Opowiadanie w oparciu o wylosowane przez Organizatora obrazki z  kostek Story Cubes 

Interwencje, połączonych z kośćmi Story Cubes Medycyna. 

IV. Adresaci konkursu: 

Uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych 

województwa śląskiego. 

V. Zasady udziału w konkursie: 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie opowiadania, które musi zawierać wątki 

związane z medycyną, zdrowiem, zdrowym odżywianiem itp., powiązane z wszystkimi 

wylosowanymi przez Organizatora kostkami Story Cubes Interwencje oraz Story Cubes 

Medycyna.  

2. Konkurs trwa od 10. listopada 2022 r. do 11. grudnia 2022 r.  

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora oraz wiek, klasę i nazwę 

szkoły, którą reprezentuje.  

4. Udział niepełnoletniego uczestnika wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów 

i podpisania przez nich oświadczenia (Załącznik nr 1).  
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5. Każdy uczestnik konkursu może wysłać tylko jedno opowiadanie. Kolejne prace tego 

samego autorstwa nie będą rozpatrywane.  

6. Opowiadanie nie może przekraczać 600 słów (łącznie ze spójnikami). Opowiadania 

dłuższe nie będą oceniane.  

7. Słowa nawiązujące do ponumerowanych kostek powinny zostać, przy pierwszym użyciu 

w tekście, podkreślone bądź pogrubione, a w nawiasie należy podać numer kości. Każda 

kość musi zostać użyta. Kolejność pojawiania się kostek w opowiadaniu jest dowolna. 

8. Opowiadanie w wersji elektronicznej należy wysłać jako załącznik na adres: 

gromadzenie@pbw.bielsko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11. grudnia 

2022 r., wpisując w temacie: Szlachetne zdrowie. Prace dostarczone po 11. grudnia 

2022 r. nie wezmą udziału w konkursie.  

9. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich 

do opowiadania.   

10. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

konkursu i wymaga podpisania oświadczenia (Załącznik nr 2).  

VI. Ocena prac konkursowych:  

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora zapozna się z  nadesłanymi 

opowiadaniami i wybierze zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych, którzy zajmą 

kolejne trzy miejsca. Pierwsza kategoria: uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych; druga 

kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych Organizator dopuszcza możliwość 

przyznania wyróżnień.    

2. Ocena nadesłanych opowiadań nastąpi do 16. grudnia 2022 r. 

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie prace uczestników, którzy wraz z opowiadaniem 

dostarczą podpisane oświadczenia i zgody będące załącznikami do niniejszego 

regulaminu.  

4. Kryteria oceny prac konkursowych: treść merytoryczna, fabuła, pomysł na wykorzystanie 

symboli z wylosowanych kostek, spójność tekstu.  

5. Laureaci konkursu zdobędą nagrody rzeczowe oraz dodatkowo pakiet gier planszowych 

dla szkoły, którą reprezentują. Szkoła może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

6. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora 

(www.pbw.bielsko.pl) oraz na stronie internetowej Współorganizatora 

(www.pbw.katowice.pl).   

7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie ogłoszonym na stronach 

internetowych Organizatora i Współorganizatora oraz podanym do wiadomości 

laureatom konkursu, w siedzibie Organizatora. 

VII. Postanowienia końcowe:  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  

2. Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu uczestnictwa 

w  konkursie.  

http://www.pbw.bielsko.pl/
http://www.pbw.katowice.pl/
http://www.pbw.bielsko.pl/
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4. Organizator oświadcza, iż dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie 

w celu organizacji i promocji konkursu.  

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej oraz Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach. 

6. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac 

konkursowych. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.  

7. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.  

8. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Komisję Konkursową.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które będą obowiązywały 

od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Organizatora.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników konkursu.  

  

 


