PATRONAT WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

REGULAMIN KONKURSÓW
Z OKAZJI 60-LECIA ISTNIENIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

I. ORGANIZATOR
Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki zs. w Stojadłach,
ul. Południowa 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Dane kontaktowe: tel. 25 758 03 52, e-mail: gbpminskmazowiecki@onet.eu;
biblioteka@minskmazowiecki.pl

II. CELE KONKURSÓW


upamiętnienie jubileuszu istnienia biblioteki publicznej i jej promocja,



kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności,



prezentacja możliwości twórczych dzieci.

III. ZASADY KONKURSÓW
Jeden uczestnik możne zgłosić jedną pracę, wykonaną indywidualnie. Do prac należy dołączyć kartę
uczestnika i podpisane zgody rodziców lub opiekunów prawnych (ZAŁĄCZNIK).
1. KONKURS PLASTYCZNY „LAURKA DLA BIBLIOTEKI” skierowany jest do uczniów klas 0-III szkół
podstawowych Gminy Mińsk Mazowiecki.
Zadaniem uczestników jest wykonanie laurki dla biblioteki z okazji 60-tych urodzin.
Praca powinna być przygotowana w formacie A5, dowolną techniką plastyczną (rysunek,
malarstwo, wydzieranka, wyklejanka i inne). Prace powinny być podpisane na odwrocie
drukowanymi literami: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły.
2. KONKURS GRAFICZNY „BIBLIOTEKA –TWOJE MIEJSCE” skierowany jest do uczniów klas IV-VIII
szkół podstawowych Gminy Mińsk Mazowiecki.
Zadaniem uczestników jest wykonanie projektu plakatu promującego bibliotekę zawierającego
hasło: „Biblioteka – Twoje miejsce”.
Pracę można wykonać w technice komputerowej lub tradycyjnej (farby, ołówek, techniki
mieszane, fotografia, collage i inne). Projekt, zapisany w postaci cyfrowej w formacie JPG
lub PNG, należy przesłać na e-mail gbpminskmazowiecki@onet.eu. W tytule wiadomości prosimy
wpisać „konkurs – plakat”, w treści: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły.

PATRONAT WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

IV. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH


zgodność z tematem



samodzielność wykonania



estetyka pracy i pomysłowość



ogólne wrażenie artystyczne

V. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC
Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do 17 czerwca 2022 r. osobiście lub listownie
(liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki zs. w Stojadłach
Stojadła, ul. Południowa 20
05-300 Mińsk Mazowiecki

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY
Ogłoszenie wyników nastąpi za pośrednictwem strony internetowej organizatora
www.bp-gminamm.pl najpóźniej do 23 czerwca 2022 r.
Jury wybierze najlepsze prace w czterech kategoriach wiekowych.
Konkurs plastyczny:


klasy 0-I



klasy II-III

Konkurs graficzny:


klasy IV-VI



klasy VII-VIII

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

VII. INFORMACJE DODATKOWE
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
Prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji
i wykorzystania w celach promocyjnych. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga
organizator.

/-/ Daria Lisiecka
dyrektor biblioteki

