
Regulamin konkursu familijnego pt. (współ)Tworzymy – konkurs na rodzinną książeczkę

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejska Biblioteka Publiczna ogłaszają
konkurs plastyczno-literacki: (współ)Tworzymy – konkurs na rodzinną książeczkę 

Głównym celem konkursu jest zachęcanie dzieci do wyrażania myśli i przeżyć w formie opowieści,
rozwijanie  u  dzieci  myślenia  przyczynowo  –  skutkowego  oraz  rozbudzanie  twórczej  inwencji
dzieci  w  sferze  działalności  plastycznej,  a  także  zmotywowanie  rodziców,  opiekunów oraz  dzieci
do wspólnego tworzenia, słuchania się wzajemnie oraz twórczej zabawy. 

Celem konkursu jest ponadto:

 rozwijanie wyobraźni i własnych zainteresowań plastyczno – literackich,

 zachęcanie dzieci do konstruowania logicznych wypowiedzi,

 rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą,

 zaprezentowanie swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców,

 zachęcanie rodziców do wspólnej pracy z dzieckiem.

Warunki udziału w konkursie

Uczestnicy  konkursu  mają  za  zadanie  przedstawić  opowieść  /bajkę/  zbiór  opowiadań o tematyce
dowolnej, zgodnej z celami konkursu w formie własnoręcznie wykonanej książeczki. Format i technika
wykonania  pracy  jest  dowolna.  Każda praca  powinna  zawierać  etykietę  z  następującymi  danymi:
imiona i nazwiska autorów, wiek dzieci, telefon kontaktowy do któregoś z opiekunów/rodziców.

Uczestnicy konkursu

Uczestnikami  konkursu  mogą  być  zespoły  rodzinne  (dzieci,  rodzice,  babcie,  dziadkowie,  ciocie,
wujkowie, opiekunowie). Zespoły powinny składać się z minimum jednego dziecka i minimum jednej
osoby dorosłej. Liczba osób w zespole jest dowolna.

Terminy i miejsca dostarczania prac

Termin dostarczania prac upływa 9 czerwca 2015 r. 

Prace konkursowe dostarczyć do wybranej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej:
- nr 2, ul. Świtezianki 4

- MultiCentrum, ul. Limanowskiego 8

- nr 4, al. Przyjaciół 15

- nr 5, ul. Orłowicza 27

- nr 6, ul. Jarocka 65

- nr 9, ul. Żołnierska 47

- Abecadło,  al. Piłsudskiego 16

- nr 12, ul. Hanki Sawickiej 2

- nr 13, ul. Sikiryckiego 9



- nr 16, ul. Bałtycka 145

- nr 18, ul. Żytnia 71

Finał konkursu

Finał konkursu i prezentacja prac laureatów odbędzie się  podczas Pikniku z Kłobukiem na Plaży 
Miejskiej (przy budynku Kapitanatu) w dniu 13 czerwca o godz. 12:30.

Nagrody

1) bon do EMPIKU o wartości 150 zł +  voucher do Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO + książka
+ Czytuś-maskotka Akcji Olsztyn Czyta

2) bon do EMPIKU o wartości 100 zł +  voucher do Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO + książka
+ Czytuś-maskotka Akcji Olsztyn Czyta

3) bon do EMPIKU o wartości  50 zł +  voucher do Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO + książka 
+ Czytuś-maskotka Akcji Olsztyn Czyta

Planowane jest przyznanie wyróżnień w postaci  voucherów do Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO 
oraz książek.

Uwagi końcowe

Prace  konkursowe  będą  oceniane  przez  specjalnie  powołane  przez  dyrektora  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej Jury.

Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na :

- przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Organizatora  zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
w  celach  przeprowadzenia  konkursu,  w  tym  w  celu  wyłaniania  i  ogłaszania  zwycięzców,
przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród

 - zastosowanie się do niniejszego regulaminu

- publikację danych zwycięzców oraz publikację zdjęć z ceremonii wręczenia nagród.

Prace  pozostaną  własnością  Organizatora,  który  będzie  miał  prawo  je  wykorzystać  w  celach
promocyjnych.

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: Urszula Witkowska, tel: 89- 935-30-80 wew. 17
(w godz. 7:30-15:30).

Projekt realizowany przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Olsztyna. Vouchery do 
Parku Rozrywki Aktywnej ufundowała firma BARTBO

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
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