
REGULAMIN  
V REGIONALNEGO PRZEGLĄDU LATAWCÓW 

 

1. Organizatorzy: 

Organizatorami konkursu są: 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale, 

- Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 

 

2. Cel: 

Celem konkursu jest: 

 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży; 

 Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz umiejętności konstrukcyjnych; 

 Promocja wśród dzieci i młodzieży działalności Klubu 4-H „Finezja SZTUKi”  

w Boguchwale; 

 Popularyzowanie zabawy latawcem, jako sposobu na spędzanie wolnego czasu. 

 

 

3. Termin: 

Od 18 września 2020 roku do 5 października 2020 roku – zgłaszanie kart uczestnictwa  

do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale. 

Podsumowanie V Regionalnego Przeglądu Latawców pod nazwą „Jedno niebo  

dla wszystkich” odbędzie się 10 października 2020 roku o godzinie 10.00 w Parku 

Lubomirskich w Boguchwale (przed siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Boguchwale, przy ul. Suszyckich 13). 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych. 

WYMAGANIA: 

 Zaprojektowanie i zbudowanie latawca o konstrukcji płaskiej w dowolnym rozmiarze. 

 Latawiec powinien być ozdobiony dowolną techniką, o tematyce nawiązującej 

do biblioteki, Klubu 4-H „Finezja SZTUKi” w Boguchwale, ulubionej książki, szkoły  

oraz działalności apostolskiej Papieża Jana Pawła II. 

 Ogon nie może być wykonany z drutu, linki stalowej, czy też innego materiału 

przewodzącego. 

 Warunkiem uczestnictwa jest indywidualne wykonanie latawca. Nie będą 

przyjmowane prace grupowe oraz latawce gotowe (kupione). 

 

 

 

 

 



5. Zgłaszanie prac: 

 Zgłoszenia dokonuje opiekun merytoryczny lub rodzic, wysyłając kartę zgłoszenia, 

wypełnioną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu – stanowiącą 

załącznik do Regulaminu, w terminie do 5.10.2020 r. na adres: gbp@boguchwala.pl  

lub dostarczając osobiście wraz z następującymi informacjami: tytuł pracy, imię  

i nazwisko autora, klasa i szkoła autora. 

Adres: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale 

ul. Suszyckich 13 

36-040 Boguchwała 

 Karty uczestnictwa w V Regionalnym Przeglądzie Latawców „Jedno niebo  

dla wszystkich” dostępne są w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale  

oraz na stronie:  www.gbp.boguchwala.org.pl 

 Bez karty uczestnictwa praca projektowa nie będzie oceniana przez komisję! 

 Prace projektowe w formie latawca należy przynieść 10 października 2020 roku 

o godzinie 10.00. 

 

6. Ocena prac: 

Latawce oceniane będą w następujących grupach wiekowych: 

Kategoria I  –  uczniowie klas I-III SP; 

Kategoria II  –  uczniowie klas IV-VI SP; 

Kategoria III – uczniowie klas VII-VIII SP. 

 

Komisja oceniać będzie sposób zaprezentowania pracy (staranność wykonania, zdobienie, 

zdolność lotu). 

 

Prace projektowe oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 

 kryteria merytoryczne: prezentacja pracy, kompozycja, dodatkowe walory 

(oryginalność), 

 kryteria techniczne: staranność wykonania, zdolność lotu. 

 

Prace projektowe, niezgodne z tematem konkursu, nie podlegają ocenie komisji. 

 

7. Uwagi końcowe: 

 Wyniki przeglądu, zatwierdzone przez komisję konkursową są ostateczne. 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator – 

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale. 

 Szczegółowych informacji o przeglądzie można uzyskać w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Boguchwale, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10oo  

do 16oo pod numerem telefonu: 17 8715 355 lub na stronie internetowej biblioteki 

www.gbp.boguchwala.org.pl 

 Nagrody wydawane są laureatom podczas Gali Konkursowej – 10 października 2020 r. 

Po tym wydarzeniu, nagrody dostępne są dla finalistów przez 14 dni w siedzibie 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale. Nagrody nieodebrane przez laureatów 

zostaną przekazane do puli nagród konkursowych Klubu 4-H „Finezja SZTUKi”  

w Boguchwale, których dysponentem jest GBP w Boguchwale. 

 

Zapraszamy do udziału w przeglądzie! 

Atrakcyjne nagrody czekają na LAUREATÓW! 
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