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REGULAMIN GMINNEGO 

KONKURSU     

                  PLASTYCZNEGO 

                        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 Gminy 

Boguchwała; 

 Wspomaganie edukacji czytelniczej i literackiej; 

 Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez przygotowanie prac plastycznych; 

 Zaproponowanie młodym czytelnikom ciekawej formy spędzania wolnego 

czasu, poprzez aktywność czytelniczą i artystyczną; 

 Promocja usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w lokalnej 

społeczności. 

 

3. Termin: 

ETAP I: środowiskowy – trwa od 16 stycznia 2021 r. do 26 kwietnia 2021 r.  

                Przygotowanie prac konkursowych i przekazanie ich do Rezydencji  

                Literackiej Boguchwały (siedziba GBP, przy ulicy Suszyckich 13). 

ETAP II: gminny – trwa od 27 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.  

                 Ocena prac konkursowych. 

Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Biblioteka moich marzeń…” 

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 – przedszkolaki oraz uczniowie klas I-VIII SP. 

WYMAGANIA: 

 Samodzielne przygotowanie pracy plastycznej, której tematem będzie 

Biblioteka Publiczna, postrzegana przez dzieci na przykład poprzez jej zbiory, 

spotkania i konkursy czy też bibliotekarkę; 

 Prace należy przygotować wyłącznie w formie ILUSTRACJI (przygotowanej 

dowolną techniką w formacie A4 lub A3); 



 Każda z przekazywanych na konkurs prac powinna być opisana (autor pracy, 

wiek, szkoła, opiekun merytoryczny); 

 Do każdej z prac plastycznych należy dołączyć KARTĘ UCZESTNICTWA.  

Bez karty uczestnictwa ilustracja nie będzie oceniana przez komisję!       

    Karty tej nie wolno przyklejać do pracy konkursowej!  

 Wzory kart uczestnictwa dostępne są we wszystkich bibliotekach publicznych  

na terenie Gminy Boguchwała oraz na stronie internetowej biblioteki 

www.biblioteka-boguchwala.pl  

 

5. Zgłaszanie prac konkursowych: 

     Prace plastyczne razem z wypełnionymi kartami uczestnictwa należy dostarczyć  

do siedziby GBP w Boguchwale w terminie do 26 kwietnia 2021 roku. 
 

6. Ocena prac:  

Prace będą oceniane w grupach wiekowych: 

Kategoria I  –  przedszkolaki; 

Kategoria II  –  klasy I-III SP; 

Kategoria III  –  klasy IV-VI SP; 

Kategoria IV  –  klasy VII-VIII SP. 
 

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych otrzymają atrakcyjne 

upominki książkowe oraz będą mogli zaprezentować swoje prace plastyczne 

w bibliotecznej „Galerii Oficyna”. 
  
Nagrody wydawane będą laureatom podczas „Tygodnia Bibliotek 2021”, 

organizowanego w dniach 8-15 maja 2021 roku w Rezydencji Literackiej 

Boguchwały. Po tym wydarzeniu, nagrody dostępne będą dla finalistów  

przez 14 dni w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale,  

przy ul. Suszyckich 13. Nagrody nieodebrane przez laureatów trafią do puli nagród 

konkursowych, których dysponentem jest GBP w Boguchwale. 

 

7. Uwagi końcowe: 

 Wyniki konkursu, zatwierdzone przez komisję konkursową są ostateczne.  

 Prace nadesłane na Gminny Konkurs Plastyczny nie będą zwracane 

uczestnikom. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem praw 

Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale do nieodpłatnego wykorzystania 

prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji  

i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń. 

 O terminie i miejscu podsumowania konkursu, uczestnicy zostaną powiadomieni 

odrębnym pismem. 

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga 

organizator – Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale. 

 Więcej 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.biblioteka-boguchwala.pl 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Atrakcyjne nagrody czekają na LAUREATÓW! 

http://www.biblioteka-boguchwala.pl/
http://www.biblioteka-boguchwala.pl/

