
Regulamin konkursu czytelniczo- plastycznego

„Ilustracja do mojej ulubionej książki z postacią misia”

Organizator

 Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława 
Reymonta-Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim 

Cel konkursu 

1. Promocja czytelnictwa .

3. Popularyzacja czytania jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu. 

4. Rozbudzanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży, kształtowanie wrażliwości oraz 
rozwijanie talentów i umiejętności plastycznych. 

6. Umożliwienie prezentacji dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej szerszemu 
kręgowi odbiorców. 

 Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kowalewie Pomorskim., jest adresowany do dzieci w wieku  3 - 13 lat

 2. Każda praca musi być samodzielna i mieć tylko jednego autora – w konkursie nie mogą 
brać udziału prace zbiorowe.

 3. W konkursie może wziąć udział 1 praca jednego uczestnika.

  Warunki przyjęcia pracy plastycznej

 1. Ilustracja dowolnej książki, którą określam mianem „ulubionej” - zrobiła na mnie duże 
wrażenie, zapadła w pamięć lub lubię do niej powracać - z podaniem tytułu i autora utworu 
literackiego, którego dotyczy.

 2. Forma pracy – praca wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, 
farby plakatowe, wycinanki itp.).

 3. Format prac - Dowolny

 4. Prace muszą zostać nadesłane lub osobiście dostarczone do dnia 17 LISTOPADA 2022 
roku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im Władysława Stanisława Reymonta w 
Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 13.

 5. Do każdej pracy musi być dołączony metryczka(imię i nazwisko, wiek) oraz zgoda 
rodziców/opiekunów zawierająca adres i nr telefonu. Dokumenty te znajdują się w 
załączniku. 



 6. Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane na innych 
konkursach.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie
prac. 

8. Nadesłanych prac nie zwracamy.

  Kryterium oceny

1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez powołaną przez Organizatora Komisję 
Konkursową.  

2.  Pod uwagę będą brane następujące kryteria :- wiek,- ciekawa interpretacja proponowanej
tematyki, - zgodność pracy z tematem, - samodzielność i oryginalność pracy, - estetyka 
wykonanej pracy.

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej M-GOK w Kowalewie 
Pomorskim.

  Nagrody

 1. Uczestnicy, którzy zostaną laureatami otrzymają nagrody. 

2. Komisja może przyznać wyróżnienia. 

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Wyłonieni w konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni 
telefonicznie oraz drogą mailową.

5. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w dniu 20 
LISTOPADA 2022 roku podczas obchodów DNIA PLUSZOWEGO MISIA. 

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 LISTOPADA 2022 roku podczas 
OBCHODÓW DNIA PLUSZOWEGO MISIA.

Zapraszamy!!!


