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Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika  Piotra Kuczery 

 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku.  

2. Konkurs prowadzony będzie w dwóch etapach: indywidualnym – na napisanie humoreski    

i  grupowym – na inscenizację humoreski. 

3. Cele Konkursu: 

− promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki 

− aktywizacja młodzieży 

− popularyzacja mniej znanych gatunków literackich 

− promocja twórczości literackiej dzieci  

-  wykształcenie umiejętności  inscenizacji krótkich tekstów literackich 

4. Adresaci konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych z Rybnika i  powiatu 

rybnickiego. Instytucją zgłaszającą uczestników jest szkoła. Jeden uczeń może nadesłać jedną 

pracę.  

Etap I indywidualny 

5. Etap I polega na napisaniu autorskiej, wymyślonej przez ucznia humoreski na jeden z 

proponowanych tematów: 

- szkoła 

- czytanie,  biblioteka 

- sport 

- rodzina, koledzy 

- nowe technologie (Internet, telewizja, telefonia itp.) 

6. Ogólne zasady humoreski: 

Humoreska to krótkie opowiadanie o zabawnym zdarzeniu, zwykle zakończone dowcipną 

puentą. Obok zadań rozrywkowych spełnia funkcje satyryczne i dydaktyczne. Posługuje się 

też humorem sytuacyjnym, groteską, parodią, a nawet karykaturą. 

7. Prace powinny spełniać następujące kryteria: 

- zgodność z tematem 

- tekst musi być samodzielną autorską pracą dziecka zgodną z zasadami gatunku. Dorosłych 

prosimy jedynie o wsparcie teoretyczne 

- praca powinna respektować ogólne zasady etyki  i dobrego wychowania 

− praca nie może być krótsza niż 1 strona A4 i nie dłuższa niż 2 strony (czcionka Times New 

Roman 12, odstęp między wersami 1,5) 

− praca powinna być przesłana w formie papierowej na adres: Filia Nr 8 PiMBP Rybnik,                         

ul. Reymonta 69, 44-200 Rybnik, oraz elektronicznej na adres: 

humoreska.konkurs@biblioteka.rybnik.pl 

− praca powinna być podpisana (imię i nazwisko autora, tytuł humoreski,  nazwa szkoły 

uczestnika) 

− do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia zawierający zgodę rodzica lub 

opiekuna dziecka na udział w konkursie (formularz jest dostępny do pobrania na 

stronie internetowej www.biblioteka.rybnik.pl  lub osobiście w Filii Nr 8, ul Reymonta 69, 

Rybnik) 

8. Ostateczny termin nadsyłania prac na Konkurs upływa dnia  30.01.2015 r.  

9. Nadesłanie pracy na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu. 

http://www.biblioteka.rybnik.pl/


10.  Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które były: 

− publikowane 

− nagradzane w innych konkursach. 

11. Autor nadesłanej na konkurs humoreski oświadcza, że jest ona jego oryginalną, wcześniej 

niepublikowaną  pracą. 

12. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 7 tekstów. Informacje o kwalifikacji 

zostaną przekazane bezpośrednio do szkół do końca lutego 2015 r. 

 

Etap II grupowy 

13. Szkoły, których humoreski zostały zakwalifikowane do etapu grupowego, przygotowują 

inscenizację humoreski wyłonionej w I etapie (szkoła przygotowuje humoreskę autorstwa 

swojego ucznia).  

Inscenizacja powinna być przedstawiona przez uczniów szkoły zgłaszającej do konkursu. 

14. Warunki techniczne: 

W inscenizacji może występować do 5 osób.  

Organizator nie zapewnia scenografii i rekwizytów. 

Sposób przedstawienia  humoreski zależy od interpretacji uczestników Konkursu. 

Czas trwania inscenizacji nie może przekraczać 10 min. 

15. Inscenizacje zostaną zaprezentowane podczas Finału. 

16. Nagrody : 

W etapie I – indywidualna nagroda główna  dla autora tekstu - 500 złotych 

W etapie II –nagroda główna dla szkoły za najlepszą inscenizację - 1000 złotych. 

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych, drobnych nagród 

rzeczowych. 

Sponsorem głównej nagrody jest ZSRB „TOMAN”.  

17. Ocena: 

Prace oceniać będzie jury pod przewodnictwem Pana Grzegorza Kasdepke.                               

Inscenizacje oceniane będą przez członków Kabaretu Młodych Panów. Pozostałych członków 

jury powołuje organizator. 

Ocenie podlegają: 

− ciekawy pomysł, 

− zgodność z tematyką konkursu, 

− oryginalne ujęcie tematu, 

- forma  literacka wypowiedzi 

- poprawność stylistyczna i językowa 

18. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2015 r.  podczas Finału.   

19. Kontakt w sprawie konkursu: 

       Filia Nr 8 PiMBP 

      ul. Reymonta 69 

      44-200 Rybnik 

      Tel.  32 42 49 409 

20. Dokumentację Konkursu prowadzi Organizator.  

21. Zaistniałe kwestie sporne, nieobjęte niniejszym regulaminem, ostatecznie rozstrzyga 

Organizator. 

 


