
 

 

REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO 

pod hasłem 

 
 

 
1. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale – Oddział  

dla Dzieci i Młodzieży w Boguchwale. 
 

2. Cel: 
Celem konkursu jest: 

 Rozwijanie kultury czytelniczej i literackiej młodych mieszkańców Miasta i Gminy 

Boguchwała; 

 Wspomaganie edukacji czytelniczej i literackiej; 

 Zaproponowanie dzieciom atrakcyjnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu 

poprzez aktywność czytelniczą; 

 Promocja animacyjnej i edukacyjnej oferty Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Boguchwale, od 65 lat aktywnie rozwijającej kulturę czytelniczą mieszkańców 

Gminy Boguchwała. 
 

3. Termin: 
Gminny Konkurs Czytelniczy „To jest Biblioteka!” trwa od 16 stycznia 2021 r.      

       do 30 kwietnia 2021 r.  

 

       Podsumowanie konkursu krzyżówkowego będzie jedną z atrakcji „Tygodnia  

       Bibliotek 2021”, organizowanego w dniach 8-15 maja 2021 roku w Rezydencji  

       Literackiej Boguchwały (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale,  

       przy ul. Suszyckich 13).  

 

4. Warunki uczestnictwa: 
Uczestnikami konkursu mogą być czytelnicy i sympatycy Oddziału dla Dzieci  

i Młodzieży w Boguchwale – uczniowie klas I-VIII SP. 

WYMAGANIA: 

 Wypożyczenie w okresie trwania konkursu przynajmniej jednej książki ze zbiorów 

Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Boguchwale lub innej agendy GBP na terenie 

Gminy Boguchwała; 

 Samodzielne i poprawne wypełnienie krzyżówki; 



 Każda z przekazywanych na konkurs prac literackich (krzyżówka), powinna być 

opisana (imię i nazwisko autora pracy, adres, wiek, szkoła); 

 Do każdej z krzyżówek należy dołączyć KARTĘ UCZESTNICTWA.  

      Bez karty uczestnictwa krzyżówka nie będzie oceniana przez komisję!       
 

 

5. Prace będą oceniane w grupach wiekowych: 

Kategoria I – klasy I-III SP;  

Kategoria II – klasy IV-VI SP; 

Kategoria III – klasy VII-VIII SP.  

 

Wśród uczestników Gminnego Konkursu Czytelniczego, którzy prawidłowo wypełnią 

krzyżówkę literacką „To jest Biblioteka!” i uzyskają maksymalną liczbę punktów, 

podczas „Tygodnia Bibliotek 2021” rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody. 

 

6. Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Boguchwale (agenda 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale), który do 30 kwietnia 2021 roku 

przyjmuje zgłoszenia uczestników wraz z wypełnionymi przez nich krzyżówkami. 

  

Karty uczestnictwa w konkursie czytelniczym oraz formularze z krzyżówką dostępne są  

we wszystkich bibliotekach publicznych na terenie Gminy Boguchwała oraz na stronie 

www.gbp.boguchwala.org.pl 

 

Szczegółowych informacji o konkursie 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 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

http://www.gbp.boguchwala.org.pl/
http://www.gbp.boguchwala.org.pl/

