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Regulamin konkursu 

"TAM GDZIE MIESZKA KSIĄŻKA 

- MOJA WYMARZONA BIBLIOTEKA" 
 

§ 1 

Organizator konkursu 

Filia Biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie 

ul. Kużaja 19 

41 - 922 Radzionków 

tel. (32) 282 33 05 

e-mail: p.nocon@biblioteka.radzionkow.pl 

§ 2 

Cele konkursu 

 Poznanie wizji wymarzonej biblioteki dziecięcej; 

 Odpowiedź na pytanie: jak dzieci wyobrażają sobie idealną bibliotekę?; 

 Wyłonienie cech wymarzonej biblioteki; 

 Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci; 

 Wyłonienie prac spełniających zapisy regulaminu; 

 Promocja biblioteki oraz zajęć w niej organizowanych; 

 Promocja czytelnictwa i książek. 

§ 3 

Terminy 
 

Prace konkursowe można składać w placówce Filii Bibliotecznej od dnia 16.05.2017 r.                  

do 06.06.2017 r.  Z laureatem konkursu wyłonionym przez jury organizator skontaktuje się do 

dnia 12.06.2017 r. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 W konkursie mogą brać udział dzieci klas nauczania początkowego, klas 4-6 szkoły 

podstawowej oraz uczniowie placówek przedszkolnych; 

 Prace powinny być adekwatne do tematu: "Tam gdzie mieszka książka - moja 

wymarzona biblioteka"; 

 Zgłaszane prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej; 

 Format prac - dowolny (A4, A3, prace trójwymiarowe itp.); 

 Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę; 

 Praca może przedstawiać budynek biblioteki z zewnątrz, kilka pomieszczeń wewnątrz 

lub wybrany fragment wnętrza biblioteki (dowolność); 

 Oceniane będą: zgodność z tematyką, pomysłowość, oryginalność pracy i estetyka 

wykonania; 
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 Prace konkursowe muszą być dziełem osoby biorącej udział w konkursie, nie mogą   

w żadnej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakiejkolwiek innej 

pracy; 

 Do każdy projektu należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, zawierający następujące 

dane: imię i nazwisko, nazwa szkoły, klasa, numer telefonu rodzica; 

 Do każdej zgłaszanej pracy należy załączyć zgody rodzica/opiekuna prawnego na 

udział dziecka w konkursie. 

 Druki można pobrać i wydrukować ze strony internetowej biblioteki. Wydrukowane 

zgody gotowe do wypełnienia będą także dostępne w Filii Bibliotecznej; 

 Prace niepodpisane lub składane bez zgody rodzica nie będą przyjmowane. 

§ 5 

Ocenianie prac i przyznanie nagród 

 

Oceny złożonych prac i wyboru zwycięzcy dokona powołane przez organizatora jury, w skład 

którego wejdzie pracownik Biblioteki Głównej, pracownik Filii Bibliotecznej oraz osoba nie 

związana z działalnością Biblioteki. 
 

Termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

Biblioteki do dnia 12.06.2017 r. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 Uczestnicy wyrażają zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej 

pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz 

w celach zawartych w regulaminie konkursu. 

 Wszystkie prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej; 

 Chętni będą mogli odebrać swoje prace w placówce Filii Bibliotecznej najwcześniej 

miesiąc po ogłoszeniu wyników konkursu; 

 Uczestnictwo dziecka w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez rodziców 

wszystkich postanowień tego regulaminu; 

 Dane osobowe uczestników są pozyskane jedynie w celu organizacji konkursu                     

i kontaktu ze zwycięzcą. Nie będą udostępniane osobom trzecim; 

 Regulamin jest dostępny w siedzibie Filii Bibliotecznej oraz na stronie internetowej 

http://www.biblioteka.radzionkow.pl. 
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