
BAJKOWE  
Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec w Łeknie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie 

zapraszają dzieci do udziału w powiatowym konkursie literackim „BAJKOWE ABC” 

Cele konkursu:  

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, 

- popularyzacja książki i nawyku czytania,  

- kształtowanie umiejętności współdziałania i rywalizacji, 

- rozwijanie umiejętności zapamiętywania treści 

przeczytanych książek,  

- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

Kategoria I - dla uczniów klas I i II szkół podstawowych-  „O zajączku Filipie, który ze strachu 

dokonał  wielkich czynów” Elżbiety Zubrzyckiej (dziesięć pierwszych opowiadań). 

Kategoria II - dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych-  „Przygody Filonka Bezogonka”  

Gősta Knutsson (piętnaście pierwszych opowiadań). 

2. Forma konkursu - uczniowie poszczególnych kategorii przystąpią do testu wyboru. 

W przypadku, gdy po I etapie nie zostanie wyłoniony zwycięzca, uczniowie z najwyższą liczbą punktów 

przystąpią do kolejnych etapów, które będą miały formę testów wyboru lub tekstu do uzupełnienia  

(w związku z tym Organizator zaznacza, że wszyscy uczestnicy Konkursu muszą posiadać umiejętność  

czytania i pisania). 

3. Konkurs odbędzie się 22 marca 2017 roku (tj. środa) od godz. 930 w GOK w Łeknie. 

4. Uczestników konkursu należy zgłosić do dnia 15 marca br. (tj. środa): osobiście w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Łeknie przy ul. Podgórnej 5 lub telefonicznie pod numerem 

672616011 w godzinach od 800-1600. 

5. Liczba zgłoszeń ograniczona do:   

- w kategorii I - 8 uczestników z jednej szkoły 

- w kategorii II - 8 uczestników z jednej szkoły 

6. Zarówno w trakcie trwania konkursu jak i po jego zakończeniu 

Organizator nie udostępnia wglądu do pytań konkursowych ani testów. 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, a także zgodą rodziców  

i opiekunów prawnych uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych, nieodpłatnego 

wykorzystania zdjęć wykonanych podczas konkursu w publikacjach oraz na stronie internetowej 

Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 1997 r., poz. 833 z późniejszymi zmianami). 

8. Wszystkie spory i niejasności rozstrzyga dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie. 


