
Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Woźnikach wraz 

z filiami bibliotecznymi w Psarach i Lubszy zapraszają na 

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

 

„100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI” 

 

 

                                                        Regulamin 

Organizator 

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach 

Ul. Górna 5 

42-289 Woźniki 

Tel. 34 3573 388 

mail : mgbp@poczta.onet.pl 

 

Cel konkursu 

- zainteresowanie uczniów historią niepodległej Polski 

- kształtowanie postaw patriotycznych 

- wzbudzenie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni 

- kształtowanie świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny 

- kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami stulecia odzyskania 

niepodległości poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej 

 

Uczestnicy 

- konkurs skierowany jest dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy. Z jednej 

klasy Szkoły Podstawowej można zgłosić maksymalnie 5 prac.  

- prace będą oceniane w dwóch kategoriach:  

I  kategoria klasa 4-5  

II kategoria klasa 6-8 

mailto:mgbp@poczta.onet.pl


 

Warunki uczestnictwa 

- uczestnicy konkursu wykonują plakat o tematyce patriotycznej nawiązującej do Narodowego 

Święta Niepodległości, technika wykonania dowolna, format A4 lub A3 

- składając prace należy umieścić informację: imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły, adres 

zamieszkania, i numer telefonu kontaktowego 

- prace należy dostarczyć do placówek: MGBP w Woźnikach, Filia biblioteczna w Lubszy, Filia 

biblioteczna w Psarach z siedzibą w Babienicy(ul. Główna 31) 

 

Terminy 

- termin oddania prac upływa 04.11.2018 

- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 09.11.2018 w MGBP w Woźnikach 

o godzinie 1600  

Ocena prac konkursowych  

- spośród dostarczonych prac komisja wyłoni trzech zwycięzców w swoich kategoriach (I, II, 

II miejsce) oraz wyróżnienia 

- uczestnicy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez 

Organizatora 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 

- MGBP w Woźnikach 34/3573 388 

- Filia w Lubszy 34/3579 017 

- Filia w Psarach 694 382 892 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WOŹNIKACH WRAZ  

Z FILIAMI BIBLIOTECZNYMI W LUBSZY I PSARACH 

ZAPRASZAJĄ DZIECI DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM POD HASŁEM: 

 

„ 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI” 

 

Konkurs skierowany jest dla uczniów Szkół Podstawowych klas IV-VIII  z terenu gminy Woźniki. 

Prace plastyczne należy dostarczyć do dnia 04.11.2018 r. na adres placówek bibliotecznych: 

- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach (ul. Górna 5) 

- Filia Biblioteczna w Lubszy (ul. Plebiscytowa 2) 

- Filia Biblioteczna w Psarach (ul. Główna 36) 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.11.2018r. 

 

 


