
 

 

                                                   

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych w okresie  od  1 maja 2011 r. do 1 października 2011 r. realizuje projekt pn. „Biblioteka Publiczna centrum 

aktywności społecznej” o nr 00204-6930-UM0740497/10 RW.II./BW/0219.10-497/10 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER. 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Mój ulubiony bohater literacki” 

1. Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach projektu  „Biblioteka Publiczna centrum   

aktywności społecznej”, z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach osi 4 LEADER. 

2. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych. 

3. Celem konkursu jest m.in. rozwijanie wyobraźni twórczej wśród dzieci, zwiększenie 

zainteresowania książką, a tym samym popularyzacja czytelnictwa oraz biblioteki. 

4. Konkurs adresowany jest do dzieci i trwa od 27 lipca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. Wykonane 

prace należy dostarczyć do dnia 31.08.2011 na adres: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych 

ul. Chełchowskiego 12, 

06-415 Czernice Borowe. 

6. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane : imię i nazwisko autora  pracy oraz 

rodzica/opiekuna, wiek autora pracy, dane kontaktowe, imię przedstawionego bohatera oraz tytuł 

książki z której pochodzi. 

7. Uczestnicy konkursu wykonują  prace samodzielnie wybranymi przez siebie technikami 

plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.). Organizator zobowiązuje się 

udostępnić uczestnikom wszystkie materiały papiernicze, niezbędne do wykonania pracy. 

8. Praca powinna być wykonana w formacie A4 lub A3. 

9. Oceny dokona jury powołane przez organizatora. 

10. Kryteria oceniania prac: 

a) Organizatorzy oczekują prac przedstawiających ulubionych bohaterów literackich  inspirowanych 

literaturą, 

b) Pod uwagę będą brane: oryginalność, estetyka pracy, pomysłowość, 

c) Praca powinna być wykonana samodzielnie. Rodzic/opiekun dziecka może podpowiedzieć 

technikę, czy też zaproponować dobór odpowiednich materiałów, ale nie może wyręczać dziecka. 

 

 



 

 

                                                   

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych w okresie  od  1 maja 2011 r. do 1 października 2011 r. realizuje projekt pn. „Biblioteka Publiczna centrum 

aktywności społecznej” o nr 00204-6930-UM0740497/10 RW.II./BW/0219.10-497/10 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER. 

 

 

11. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. Nagrodzone  osoby  zostaną powiadomione 

o wygranej telefonicznie. 

12. Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 7 września 2011 r.          

w Gminnej Bibliotece Publiczne w Czernicach Borowych. 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (23) 674 60 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


