
Biblioteka Publiczna  

Miasta i Gminy Sieniawa 

ul. Kościuszki 4 

 

REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

,,Moja zakładka do książki’ 

 

ORGANIZATORZY: 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY SIENIAWA 

BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYLEWIE 

BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERWONEJ WOLI 

BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDCE 

Konkurs organizowany w ramach współpracy bibliotek szkolnych z Biblioteką Publiczną 

przy realizacji projektu „ Książki naszych marzeń”. 

1. Temat konkursu: 

,, Moja zakładka do książki” 

2. Cele konkursu: 

- budowanie emocjonalnej więzi z książką i biblioteką, 

- promowanie czytelnictwa wśród dzieci 

- pobudzenie wyobraźni , kreatywności i oryginalnego widzenia tematu 

- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi 

artystycznej. 

3. Warunki uczestnictwa: 

- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0 - III szkół podstawowych z terenu 

gminy Sieniawa. 

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zakładki do książki, dowolną techniką,                       

z dowolnych płaskich materiałów ( nie brudzących i niszczących książek). Mile 

widziane techniki mniej popularne i eksperymenty artystyczne. Każdy uczestnik może 

wykonać jedną pracę. Należy zgłaszać prace indywidualne, wykonane samodzielnie. 

5. Prace powinny mieć postać jednostronnej zakładki do książki. 

6. Format pracy dowolny. 



7. Do każdej pracy należy dołączyć metrykę o wymiarach: 7 cm x 5 cm umieszczoną          

na odwrocie zakładki, informacje umieszczone na metryce to : imię i nazwisko autora 

pracy, klasę, nazwę szkoły, wiek, adres zamieszkania. 

8. Oceniane będą:  

- pomysł, 

- wrażenie artystyczne, 

- precyzja wykonania. 

9. Prace przechodzą na własność organizatora – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Sieniawa i nie będą zwracane. 

10. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na : 

 opublikowanie swoich danych osobowych, 

 opublikowanie fotografii wizerunku dokonanego podczas uroczystego 

wręczenia nagród. 

11. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa. 

12. W skład komisji konkursowej wchodzą: Dyrektor Biblioteki Publicznej, nauczyciele 

bibliotekarze z SP w Rudce, SP w Czerwonej Woli, SP w Wylewie. 

13. Najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone. 

14. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

 

 - klasa 0 

 - klasa I do III 

14.Prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa,  

ul. Kościuszki 4 do dnia 20 kwietnia 2016 r. 

15.Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r. o godz. 15.00  

w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa. 

 

Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej 

odbędzie się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa w dniu 25.04. 2016 r. ( godz. 

14.00). 

 

                                                                                        Dyrektor Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Sieniawa 

Jagusztyn Elżbieta 


