Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Ubieszynie
ogłasza konkurs na:
„Najpiękniejszą zakładkę do ksiąŜki z Cecylką Knedelek
i Ignasiem Ziółko”

WytęŜ swoją wyobraźnię i wykonaj niepowtarzalną zakładkę do
ksiąŜki
w dowolnym formacie i dowolną techniką.
Do 12 lutego 2018r. dostarcz ją do
Biblioteki Szkolnej.
Powodzenia!!!
REGULAMIN KONKURS NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄśKI
I. Cele konkursu:
 rozbudzanie wraŜliwości estetycznej wśród dzieci,
 rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 pobudzanie wraŜliwości plastycznej i aktywności twórczej
młodzieŜy,
 doskonalenie sprawności manualnych,
 dąŜenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie
tematycznym
II. Zasady uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z oddziału
przedszkolnego i uczniowie klas I – VI naszej szkoły.
2. Termin konkursu - do 12 lutego 2018r.
3. Uczestnik konkursu moŜe dostarczyć maksymalnie 2 prace,
wykonane w wybranej przez siebie technice, przeznaczone do
pełnienia funkcji zakładki do ksiąŜek.

4. Uczestnicy przygotowują autorskie prace plastyczne w postaci
zakładek.
5. Prace powinny mieć postać zakładki dwustronnej:
 Z przodu nawiązujący do bohaterów ksiąŜek Cecylki
Knedelek i/lub Ignasia Ziółko
 Z tyłu cytat związany z ksiąŜką, biblioteką, czytaniem itp.
6. Wymiary prac są nieograniczone
7. Układ rysunku (pion/poziom): dowolny.
8. Do zakładki powinna być dołączona informacja o twórcy: imię
i nazwisko autora, klasę
9. Wykonane prace nie będą uczestnikom zwracane, zostaną
przekazane do Biblioteki Szkolnej.
10.
Organizator konkursu powoła komisję oceniającą. (Komisja
będzie oceniać zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność
i estetykę pracy).
11. Prace biorące udział w konkursie naleŜy dostarczyć do 12
lutego 2018 r. do biblioteki szkolnej.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iŜ
dostarczone prace są zrobione według pomysłu autora, a ich treść nie
narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione
oraz innych dóbr prawnie chronionych.
III. Nagrody
1. Zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
2. Na stronie internetowej szkoły zostanie umieszczona
informacja z przebiegu konkursu oraz galeria wykonanych prac.
IV. Organizator

Organizator konkursu: Marta Pawełek

Ubieszyn, 18 stycznia 2018 r.

