
REGULAMIN KONKURSU 
„Książka, wakacje i ja. Wakacyjny album pełen przygód” 

 
 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie. 

2. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą, wyłonienie najaktywniejszych czytelników 

dziecięcych, zachęcenie do czytania książek, rozwijanie wyobraźni twórczej oraz prezentacja własnych umiejętności. 

3. Przedmiotem konkursu jest przeczytanie jak największej ilości książek wypożyczonych z biblioteki podczas wakacji 

letnich oraz przygotowanie albumu zawierającego ilustracje do wybranych fragmentów. 

II ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest  do dzieci w wieku do lat 15 lat będących mieszkańcami Gminy Godów. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie/założenie karty bibliotecznej oraz odebranie w GBP w Godowe, 

lub jej filiach specjalnej teczki, do której należy umieszczać wykonane ilustracje. Odbierając teczkę należy wypełnić 

formularz zgłoszeniowy, co jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu. 

3. Czytane książki, powinny być wybierane z uwzględnieniem wieku czytelnika.  

4. Gotowy album  należy  dostarczyć  do  siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie, w godzinach otwarcia 

biblioteki do dnia 31.08.2020 r. do godz. 14.00 

5. Wymagania dotyczące prac plastycznych: 

a. praca plastyczna płaska: malowanie,  rysowanie, wyklejanie itp. 

b. format A4, 

c. każda ilustracja powinna być opisana tytułem oraz autorem książki, 

6. Prace  konkursowe  oceni  Komisja  konkursowa  powołana przez Organizatora, w kategoriach wiekowych: 

I kategoria - dzieci  do lat 7 lat 

II kategoria – dzieci  8-10 lat 

III kategoria – młodzież 11- 15 lat 

7.  Złożone prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

a) ilość zilustrowanych książek,  

b) samodzielność wykonania pracy, 

c) zgodność z regulaminem konkursu, 

d) pomysłowość i inwencja twórcza, 

e) ogólne wrażenie artystyczne, 

f) estetyka, 

8. Zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. 

9. Prace zostaną wystawione na wystawie pokonkursowej. 

10. Szczegółowe  informacje  o  sposobie  oraz  terminie  rozstrzygnięcia konkursu  zostaną  podane  na  stronie  

internetowej  Organizatora, po zakończeniu przyjmowania prac. 

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

2. W sprawie konkursu informacje udzielane będą pod nr. 32 47 27 070 lub e-mail: kontakt@bibliotekagodow.pl 

 


