Kielce, 21.06.2017 r.

Regulamin VI
konkursu plastyczno - literackiego dla dzieci
Zabierz książkę na wakacje

ORGANIZATORZY KONKURSU

Miejska Biblioteka Publiczna Kielcach
Wydawnictwo Jedność
CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.

Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci.
Zapoznanie z ofertą Wydawnictwa „Jedność” przeznaczoną dla dzieci.
Wytworzenie nawyku korzystania z księgozbiorów bibliotek publicznych.
Zachęcenie do uważnego czytania lektury.
Organizacja czasu wolnego.

ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Konkurs obejmuje swym zasięgiem terytorium Kielc.
2. W konkursie może brać udział każde dziecko w wieku od 4 do 12 lat.
Każdy może zgłosić wyłącznie jedną samodzielnie wykonaną pracę nie wzorowaną na
już istniejących.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest:
- przeczytanie w okresie wakacji jak najwięcej książek, w tym Wydawnictwa Jedność,
wypożyczonych z biblioteki,
- wykonanie do wybranych lektur ilustracji dowolną techniką w formacie A-4 lub A-3
albo dopisanie dalszego ciągu do przeczytanej lektury lub napisanie opowiadania
powiązanego z treścią książki.
Sposób opisania pracy na tylniej stronie:
- nazwisko i imię dziecka, wiek,
- kontakt,
- autor i tytuł utworu, do którego wykonana jest ilustracja lub praca pisemna.

4. Zgłoszenie do konkursu następuje przez doręczenie pracy do najbliższej filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kielcach z dopiskiem: Konkurs „Zabierz książkę na wakacje”.
6. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych przez Jury powołane przez
organizatorów:
I. Dzieci w wieku 4 – 6 lat
II. Dzieci w wieku 7 – 9 lat
III. Dzieci w wieku 10 – 12 lat
7. Kryteria oceny:
Prace literackie – zgodność z tematem, bogactwo treści, poprawność językowa.
Prace plastyczne – zgodność z tematem, samodzielność, kreatywność.
8. Organizatorzy konkursu nie zwracają prac konkursowych. Zastrzegają sobie także
możliwość publikacji nagrodzonych prac w mediach, na stronach internetowych
i w innych materiałach dotyczących wystawy oraz w ramach promocji działalności
organizatorów.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
TERMINARZ KONKURSU:
1. Konkurs rozpocznie się 1 lipca 2017 r.;
2. Prace przyjmowane będą w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach do
16 września 2017 r.;.
3. Informacje o nagrodach i wyróżnieniach ukażą się na stronie internetowej MBP do
30 września 2017 r.;
4. Dokładna data i godzina wręczenia nagród i otwarcia wystawy podana zostanie na stronie
internetowej biblioteki i zaproszeniach indywidualnych dla laureatów konkursu;
5. W przypadku nieobecności finalisty na otwarciu wystawy i wręczeniu nagród
organizatorzy proszą o kontakt w godz. 9–15, tel. 41 368 54 09.

