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R E G U L A M I N   K O N K U R S U   P L A S T Y C Z N E GO 
 

  Literackie Zwierzaki    

z surowców wtórnych 
 

 

1. Celem konkursu jest: 

 rozbudzenie zainteresowań czytelniczych;  
 umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich twórczych pomysłów;   

 rozwijanie kreatywności; 

 promowanie wykorzystania surowców wtórnych w pracy artystycznej. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.  

3. Konkurs poświęcony jest  zwierzęcym bohaterom książek. Może być to ulubiona postać wzbudzająca 

sympatię, jak i tzw. „czarny charakter”. 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie literackiego zwierzaka w 

formie przestrzennej: może być to pacynka, lalka gałgankowa, marionetka lub maskotka. 

Zwierzak może być wykonany w dowolnym rozmiarze, jednak nie mniejszym niż 5 cm. 

5. Praca musi być bezpieczna. 

6. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

7. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

  6 – 7 lat             8 – 10 lat             11 – 13 lat 

8. Komisja Konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę:  zgodność z tematyką, pomysłowość,  

estetykę pracy oraz ogólny wyraz artystyczny.                                     

Zachęcamy wszystkich uczestników do samodzielności !!! 

9. Prace powinny być opatrzone godłem (pseudonimem), które wraz z kategorią wiekową należy umieścić 

na dołączonej do pracy kopercie, a w niej metryczkę z danymi:  

 imię i nazwisko autora pracy, 

 dokładną datę urodzenia (dzień-miesiąc-rok), 

 adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy, 

 klasa i nazwa szkoły. 

10.  Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej ul. Bankowa 27 (III piętro)         

do dnia  14.10.2013 r. 

11. Prace zbiorowe nie będą oceniane. 

12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone  26.10.2013 r.  w Książnicy Karkonoskiej,  ul. Bankowa 27  

        w Sali Konferencyjnej  (III piętro). 

13. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody . 

14. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione otrzymają wcześniejsze powiadomienie. 

15. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w BDM. 

16. Szczegółowych informacji udziela Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa pod nr tel. 75/ 753 35 35 lub 

na stronie www.biblioteka.jelenia-gora.pl 
 

UWAGA:   Prace konkursowe pozostają własnością Biblioteki.                                                                                                           
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. Nagrody zostaną zakupione ze środków                                                                                                                      
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

http://www.biblioteka.jelenia-gora.pl/

