
 

KONKURS LITERACKI 

 „śYCZENIA URODZINOWE DLA ANI Z ZIELONEGO WZGÓRZA” 

W ramach obchodów 100 –lecia powieści „Ani z Zielonego Wzgórza” 

rok szkolny 2008/2009 

 

Pierwsza i najsłynniejsza część serii napisanej przez L.M. Montgomery – Ania z Zielonego 
Wzgórza ukazała się dokładnie 20 czerwca 1908 roku w Kanadzie. Z tej okazji w 2008 roku 
planowane są międzynarodowe obchody setnych urodzin Ani. Zapraszamy wszystkie dzieci do 
składania urodzinowych Ŝyczeń rudowłosej Ani Shirley! 
 

Regulamin konkursu 

 1. Organizator: 

Wydawnictwo Literackie sp. z o.o.  

2. Cele konkursu: 

• zachęcenie uczniów do poznania twórczości L.M. Montgomery 

• rozwijanie umiejętności literackich  

3. Ogólna informacja o konkursie: 

• konkurs adresowany jest do dzieci do lat 14 

• oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym  

• przedmiotem konkursu jest napisanie Ŝyczeń dla Ani z Zielonego Wzgórza z okazji jej 

urodzin 

• 4. Warunki uczestnictwa 

• Konkurs odbywa się w dwóch etapach:  

Etap I: Zainteresowani opiekunowie dzieci (nauczyciele, bibliotekarze, rodzice, opiekunowie 

zajęć pozalekcyjnych itp.) biorących udział w konkursie zachęcają dzieci do udziału w konkursie 

i wysyłają ich prace. Termin zgłoszenia do konkursu i składania prac upływa: 30 kwietnia 

2008 r. (decyduje data wpłynięcia pracy do Wydawnictwa). Zgłoszenie (wzór w załączeniu) 

oraz Ŝyczenia urodzinowe dzieci prosimy przesłać lub dostarczyć na adres: Wydawnictwo 

Literackie sp. z o.o. ul. Długa 1, 31-147 Kraków, dział Promocji z dopiskiem „śyczenia dla 

Ani”. 

• temat pracy literackiej: „śyczenia urodzinowe dla Ani z Zielonego Wzgórza”.  

• prace powinny się mieścić na stronie A4, posiadać 5 cm margines z lewej strony (na 

oprawę) oraz być opisane na odwrocie:  

Imię i nazwisko dziecka, wiek 

• Dopuszczalne są róŜnego rodzaju ozdobniki np: kolory, ozdobne pismo (o ile nie 
powoduje zmniejszenia czytelności), ozdobny papier itp. 

• Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą literacką (wzór stanowi załącznik do 
Regulaminu nr 1) na konkurs, jest równoznaczne z wyraŜeniem zgody – przez 
Uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez 



Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie pracy i nazwiska 
Uczestnika dla potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy 
pokonkursowej. 

 
• Etap (II)- Jury wytypuje 10 najlepszych prac, które będą odczytane podczas 

urodzinowego pikniku (19.06.2008, park Jordana, Kraków) pozostałe prace będą 

wyeksponowane w Krakowie w Bibliotece Jagiellońskiej podczas wystawy ”KsiąŜki 

Lucy Maud Montgomery” od 01.06-do 20.06.2008r w specjalnej księdze Ŝyczeń dla Ani 

Shirley 

 

1. Przebieg eliminacji : 

Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej Wydawnictwa 

(www.wydawnictwoliterackie.pl). Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w  

Bibliotece Jagiellońskiej w ramach wystawy: „KsiąŜki Lucy Maud Montgomery” (w formie 

księgi),  

Wręczenie zwycięzcom dyplomów oraz nagród ksiąŜkowych nastąpi w ich szkołach do dnia 

15 czerwca 2008 r. 

2. Nagrody  

• Nagrody ksiąŜkowe dla Autorów najlepszych Ŝyczeń 

• Ekspozycja najlepszych prac podczas wystawy ”KsiąŜki Lucy Maud Montgomery” w 

Bibliotece Jagiellońskiej  

 

 

Zapraszamy do udziału 

Organizatorzy    



 

Załącznik Nr 1 

Zgłoszenie udziału w Konkursie literackim „śYCZENIA URODZINOWE DLA ANI Z 

ZIELONEGO WZGÓRZA” 

 

• Imię i nazwisko dziecka, wiek 

………………………………………………………………………………………………………………. 

• Nazwa i dane teleadresowe szkoły lub instytucji, dane teleadresowe do kontaktu w 

przypadku osób prywatnych 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

• Imię i nazwisko opiekuna  

………………………………………………………………………………………………………………. 

• Tytuł  pracy  

……………………………………………………………………………………………………………… 

� WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na 
publiczne – w tym w mediach – wykorzystania rysunku i nazwiska Uczestnika dla 
potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej. 

 
Opiekun dziecka 

……………………………………………………………………… 
 


