
                   

 
                                                                                                            

 

 

        Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna   w Wejherowie                                                                          
 

ogłasza konkurs 

na wykonanie 

DRZEWA GENEALOGICZNEGO 

 

 

dla uczniów  szkół podstawowych  klas IV-VI 

 z terenu powiatu wejherowskiego  

„My i nasza rodzina-sięgajmy do swoich korzeni” 

 w ramach  

V Powiatowego Konkursu Czytelniczego 
 

 

 Zadaniem konkursu jest wykonanie drzewa genealogicznego swojej rodziny. 

 

CELE KONKURSU: 

- zacieśnianie więzów rodzinnych jako podstawy życia ludzkiego, 

- rozbudzenie zainteresowań historią, kulturą oraz tradycjami, współczesnego i minionego     

okresu, 

- poznanie jak liczną mamy rodzinę oraz skąd wywodzą się nasi przodkowie, 

- popularyzacja literatury na temat genealogii. 

 

TECHNIKA I FORMA PRAC: 

Prace wykonane techniką dowolną poza formami przestrzennymi w formacie A3 lub A4. 

Pracę należy podpisać: 

- imię i nazwisko oraz szkoła, klasa, 

- dokładny adres domowy,  

- numer telefonu domowego lub komórki, 

- numer telefonu instytucji zgłaszającej (szkoły, biblioteki), 

- adres e-mail, 

- imię i nazwisko opiekuna. 

 

 

UCZESTNICY KONKURSU: 

 Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI z terenu powiatu wejherowskiego. 



  

  

Termin: 

Prace można  nadsyłać na adres Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, 

ulica Kaszubska 14 lub dostarczyć osobiście do Wypożyczalni dla Dzieci w terminie do 15 

listopada 2011 roku. 

 

 

 Prawa autorskie: 

 Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Wejherowie i nie będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy 

prac bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie, art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r.(Dz. U. nr 24 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają 

zgodę na bezpłatne eksponowanie prac. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

 Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 28.11.2011 Uczestnicy konkursu 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: 

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ulica Kaszubska 14. 

 

Fundatorem nagród rzeczowych jest Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Wejherowie. 

 

Nie wysyłamy podziękowań za udział w konkursie. 

 

 Informacje te, zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą i 

wykorzystane zostaną sposób określony w niniejszym regulaminie. 
 

 


