
REGULAMIN 
IX MIEJSKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO 

„W magicznym świecie Karolci” 
 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich. 

2. Zakres tematyczny obejmuje treść książek Marii Krüger pt. „Karolcia” i „Witaj, 
Karolciu!”. 
3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać jury. 
 
 

II. Warunki uczestnictwa 
 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - IV szkół podstawowych, będących 

czytelnikami MBP w Piekarach Śl. W przypadku, gdy osoba zainteresowana 
konkursem nie posiada konta bibliotecznego, może je założyć w dniu zgłoszenia do 
konkursu. 

2. Osoby chętne do uczestnictwa w konkursie powinny zgłosić swoją kandydaturę w 
dowolnej placówce MBP w Piekarach Śl. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do napisania testu w ramach eliminacji w wybranej 
przez siebie bibliotece na terenie Piekar Śląskich. 

4. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 kwietnia 2017 r. 
 
 

III. Forma konkursu 
 
1. Konkurs podzielony jest na 2 etapy: 

- eliminacje (pisemny test), 
- finał (ustny). 

2. Eliminacje odbędą się w każdej placówce MBP w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 
16.00 i zakresem obejmować będą treść wymienionych wyżej książek. 

3. Do następnego etapu konkursu przechodzi 10 osób z największą ilością punktów 
spośród wszystkich uczestników eliminacji. Dopuszczalna jest większa liczba osób 
w finale, w przypadku osiągnięcia przez uczestników tej samej, wysokiej ilości 
punktów. 

4. Finał będzie miał miejsce w siedzibie MPB w Piekarach Śl. przy  ul. Kalwaryjskiej 
62d w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 11.00. 

5. Przed finałem uczestnicy będą losować numery miejsc, które zajmą podczas finału. 
6. Jeżeli w finale większa ilość osób osiągnie taką samą liczbę punktów, jury 

przeprowadzi ustną dogrywkę. 
 



IV. Postanowienia końcowe 
 
1. W konkursie przewidziano nagrody indywidualne oraz dyplomy dla wszystkich 

uczestników finału. 
2. Zwycięzca konkursu wygrywa jednocześnie nagrodę specjalną dla swojej szkoły. 

Będzie nią spotkanie autorskie ze znanym pisarzem lub ilustratorem w 
uzgodnionym terminie. 

3. Po zakończeniu konkursu do szkół przesłane zostaną Listy Gratulacyjne, 
informujące o uczestnictwie w konkursie. 

4. Zgłoszenie do eliminacji jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 
5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury. 
6. Niniejszy regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP w Piekarach 

Śl. oraz pod adresem: www.biblioteka.piekary.pl 


