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Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
w ramach 

VIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego 
 

 

  

ogłasza 

konkurs wiedzy o Tove Jansson i jej twórczości 
dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu powiatu wejherowskiego 

 
CELE KONKURSU: 
 

 włączenie się w obchody 100 rocznicy urodzin Tove Jansson, 

 rozwijanie u dzieci pasji czytania i zainteresowania literaturą, 

 popularyzacja biblioteki, książek i czytelnictwa w środowisku lokalnym, 

 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci, 

 wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji. 
 
UCZESTNICY KONKURSU: 
 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI  szkół podstawowych z terenu powiatu 

wejherowskiego. Uczestnikami są trzyosobowe drużyny składające się z wytypowanych 

przez poszczególne szkoły reprezentantów. Każda szkoła może zgłosić jedną drużynę. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez 

uczniów i nauczyciela do dnia 12 listopada 2014 roku i przesłanie pod adresem: 

danuta.l@biblioteka.wejherowo.pl. lub przekazanie w Wypożyczalni dla Dzieci. 

 Po wypełnianiu formularza szkoła otrzyma materiały na temat  życia i twórczości Tove 

Jansson, które mają ułatwić uczniom przygotowanie się do rywalizacji.  

Poprzez zgłoszenie do konkursu uczestnicy akceptują jego regulamin i wyrażają zgodę na 

bezpłatne publikowanie imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły jak też ich wizerunku w 

celach promocyjnych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie (art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83). 
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i 

przyznania nagrody.  

 
TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU: 
 

Konkurs odbędzie się 17 listopada o godz. 9.00 w siedzibie Biblioteki przy ulicy 

Kaszubskiej 14.  Konkurs złożony będzie z kilku zadań o różnorodnej formie, które będą 

miały na celu sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej życia, twórczości Tove Jansson. 

Ostatnie zadanie będzie polegało na przedstawieniu wcześniej przygotowanego plakatu 

promującego twórczość pisarki. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 
 

 Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 24 listopada podczas uroczystego zakończenia 

VIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego. O dokładnym terminie laureaci zostaną 

powiadomieni pisemnie za pośrednictwem instytucji zgłaszającej: szkoły, biblioteki lub 

bezpośrednio na adres domowy w przypadku zgłoszeń indywidualnych. Informacje o 

wynikach konkursu zamieścimy  na stronie internetowej Biblioteki. 

 
 ORGANIZATOR KONKURSU: 
 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ulica Kaszubska 14. 

mailto:danuta.l@biblioteka.wejherowo.pl

