ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
Wielkimi krokami zbliża się "Noc Bibliotek", która od lat jest organizowana przez biblioteki.
Biblioteka Pedagogiczna w Grodzisku ogłasza konkurs na dwustronną zakładek do książki
wykonaną z materiałów podlegających recyklingowi zgodnie z hasłem tegorocznej nocy bibliotek
– Klimat na czytanie.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI Z RECYKLINGU W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ
AKCJI NOC BIBLIOTEK 2020 POD HASŁEM „KLIMAT NA CZYTANIE”
I.

II.

III.

CELE KONKURSU
 rozbudzenie wrażliwości estetycznej wśród dzieci i młodzieży
 doskonalenie sprawności manualnych;
 kształtowanie wrażliwości na środowisko;
 propagowanie idei recyklingu;
 ukazanie, że odpadki można ponownie wykorzystać;
 nauka zdrowych postaw poprzez zabawę.
 zwrócenie uwagi uczniów na problematykę nadmiaru śmiec
ZASADY UCZESTNICTWA
Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
 1. kategoria – klasy I-III
 2. kategoria – klasy IV-VIII
 Jeden uczestnik konkursu może dostarczyć jedną zakładkę wykonaną w wybranej przez
siebie technice plastycznej przeznaczoną do pełnienia funkcji zakładki do książki;
 Wykonane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu, zostaną przekazane do
biblioteki szkolnej;
 Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są
oryginałami autora a ich treść nie narusza dóbr prawnie chronionych;
 Organizator konkursu powoła komisję oceniającą. (Komisja będzie oceniać pomysłowość,
oryginalność i estetykę pracy)
 Prace należy dostarczyć do 9 października 2020r. do biblioteki szkolnej, rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi tego samego dnia.
FORMA PRAC 
Prace powinny mieć format zakładki dwustronnej;
 Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne;
 Treść i tytuł zakładki powinny nawiązywać do hasła Nocy bibliotek 2020 jakim jest „klimat
na czytanie” tj. związany z troską o klimat, ludzi i Ziemię.

IV.NAGRODY
 Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych–3
pierwsze miejsca;
 Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe.
IV.

ORGANIZATORZY
 Filia PBW w Grodzisku Mazowiecki
 Biblioteki szkolne z terenu Powiatu Grodziskiego

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Zgłoszenie (dostarczenie pracy we wskazanym czasie) jest jednoznaczne z akceptowaniem
warunków Regulaminu Konkursu;
 Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora;
 Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do
przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na
wystawach;
 Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz w bibliotekach
szkolnych.

