REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
‘’NASZE DOMOWE ZWIERZAKI’’
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach wraz z
Filiami w Lubszy i Psarach.
2.Cel konkursu:
- kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt i odpowiedzialności za nie,
- rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
- odkrywanie w sobie nowych talentów.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej
ulubionego domowego zwierzaka. Praca może być wykonana dowolna techniką plastyczną w
formacie A4
Tematem prac maja być zwierzęta domowe przedstawione w różnych sytuacjach i miejscach.
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy I-III Szkół
Podstawowych z terenu Gminy Woźniki.
Pracę należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą: imię, nazwisko
autora, wiek i nazwę placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu.
4. Termin i warunki dostarczenia prac:
- konkurs plastyczny trwa od 28.10. 2020r. do 27.11.2020 r.
- prace należy dostarczyć do placówek: M.G.B.P. w Woźnikach , Filia Biblioteczna w Lubszy
i w Psarach.
- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 03.11.2020r. (wyniki zostaną
opublikowane na stronie biblioteki www.bibliotekawozniki.pl Nagrody zostaną przekazane
do Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli.
- prace przechodzą na własność Organizatora.
5. Ocena prac konkursowych
- spośród dostarczonych prac plastycznych komisja wyłoni trzech zwycięzców w swoich
kategoriach(I,II,III miejsce) oraz wyróżnienia.
6. Nagrody.
- prace konkursowe otrzymują ufundowane przez Organizatora nagrody rzeczowe
i wyróżnienia
W przypadku pytań lub wątpliwości bliższych informacji można uzyskać pod numerem
343573 388

MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WOŹNIKACH WRAZ
Z FILIAMI BIBLIOTECZNYMI W LUBSZY I PSARACH
ZAPRASZAJĄ DZIECI DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM POD HASŁEM:

‘’NASZE DOMOWE ZWIERZAKI’’
Konkurs skierowany jest do Przedszkoli oraz klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Woźniki.
Prace plastyczne należy dostarczyć do dnia 27.11.2020 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 03.11.2020 r.

