
REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 
 

 

 
1. Organizatorzy: 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale  

wraz z filiami na terenie Gminy Boguchwała. 

 

2. Cel: 

Celem konkursu jest: 

 Rozwijanie kultury czytelniczej i literackiej młodych mieszkańców Gminy 

Boguchwała; 

 Popularyzacja twórczości Jana Brzechwy wśród dzieci; 

 Wspomaganie edukacji czytelniczej i literackiej; 

 Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez przygotowanie prac plastycznych; 

 Zaproponowanie dzieciom ciekawej formy spędzania wolnego czasu  

poprzez aktywność czytelniczą i artystyczną; 

 Promocja usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w lokalnej 

społeczności. 

 

3. Termin: 

ETAP I: środowiskowy – trwa od 1 marca 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r.  

                Przygotowanie prac konkursowych – filie biblioteczne przesyłają  

                ilustracje dziecięce do GBP w Boguchwale. 

ETAP II: gminny – trwa od 24 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.  

                 Biblioteki filialne dostarczają dziecięce prace plastyczne do siedziby  

                 organizatora konkursu – Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale.    

                 Ocena prac konkursowych. 

Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Wśród bohaterów Jana 

Brzechwy…” odbędzie się podczas „Tygodnia Bibliotek 2018” – 9 maja 2018 r. 

w Rezydencji Literackiej Boguchwały (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Boguchwale, przy ul. Suszyckich 13). 

 

 

 

 



4. Warunki uczestnictwa: 

Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki oraz uczniowie z klas I-IV szkół 

podstawowych – czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale. 

WYMAGANIA: 

 Samodzielne przygotowanie pracy plastycznej, której tematem będzie bohater 

literacki lub treść dowolnego utworu literackiego Jana Brzechwy; 

 Prace można przygotować wyłącznie w formie ILUSTRACJI (przygotowanej 

dowolną techniką w formacie A4 lub A3); 

 Każda z przekazywanych na konkurs prac powinna być opisana (tytuł pracy, 

nazwisko i imię autora ilustracji, wiek, przedszkole/szkoła, biblioteka, opiekun 

merytoryczny); 

 Do każdej z prac plastycznych należy dołączyć KARTĘ UCZESTNICTWA.  

Bez karty uczestnictwa ilustracja nie będzie oceniana przez komisję!       

    Karty tej nie wolno przyklejać do pracy konkursowej! 

 

5. Wzory kart uczestnictwa dostępne są we wszystkich bibliotekach publicznych  

na terenie Gminy Boguchwała oraz na stronie internetowej biblioteki 

www.gbp.boguchwala.org.pl  

 

6. Prace będą oceniane w grupach wiekowych: 

Kategoria I  –  przedszkolaki; 

Kategoria II  –  klasy I-IV SP. 

 

 

7. Szczegółowych informacji o konkursie plastycznym można uzyskać w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Boguchwale od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 10oo do 16oo pod numerem telefonu: 17 8715 355 lub na stronie internetowej 

biblioteki www.gbp.boguchwala.org.pl 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Nagrody dla LAUREATÓW czekają! 

http://www.gbp.boguchwala.org.pl/
http://www.gbp.boguchwala.org.pl/

