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REGULAMIN KONKURSU 
 

Znajdziesz mnie w bibliotece 
 
 

1) Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla  
81-198 Kosakowo, ul. Fiołkowa 2a. 
 

2) Konkurs odbywa się w ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek 2021 (8-15 maja)”. 

3) Konkurs składa się z 2 elementów; każdy skierowany do innej grupy wiekowej: 

a) konkurs plastyczny - dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, polegający na 
stworzeniu pracy plastycznej pt. Znajdziesz mnie w bibliotece (technika wykonania pracy: 
dowolna plastyczna, płaska - malowanie, rysowanie, wydzieranki, wyklejanki, techniki 
łączone; format od A4 do A3);  
 
prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 
I – dzieci przedszkolne 
II – uczniowie klas 1-3 SP 
III – uczniowie klas 4-8 SP. 
 

b) literacko-fotograficzny - dla młodzieży (16+) i dorosłych, których zadaniem będzie zrobić 
zdjęcie i napisać do niego krótką historię (lub też krótką historię zobrazować zdjęciem) 
związaną z tytułem Konkursu; historię można napisać w dowolnej formie (np. proza, poezja) 
używając maksymalnie 2500 znaków; 
 
prace będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe. 

 
4) Interpretacja tematu – Znajdziesz mnie w bibliotece – jest dowolna i zależna od woli osoby 

wykonującej pracę, Uczestnik Konkursu może zgłosić od 1 do 2 prac wcześniej 

niepublikowanych. 
 

5) Prace należy dostarczyć do 27 maja 2021 r.: 

a) konkurs plastyczny – osobiście do siedziby Biblioteki bądź pocztą na adres placówki podany 
w pkt. 1 niniejszego Regulaminu; 
 

b) konkurs literacko-fotograficzny – w wersji elektronicznej; zdjęcie w formacie JPG lub PNG; 
wielkość pliku nieprzekraczająca 3 MB; tekst w formacie doc. na adres 
biblioteka@kosakowo.pl w formie załączników do listu elektronicznego bądź osobiście na 
płycie CD. 
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6) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia 
(do pobrania na stronie  http://biblioteka.kosakowo.eu/)  
 

7) Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem 
wszelkich praw autorskich na rzecz Organizatora. 

 
8) Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne. 
 
9) Organizator przewiduje po 3 nagrody główne w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. 

10) Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, odwołania nie zostaną 
uwzględnione. 
 

11) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na 29 maja 2021 r. (Dzień Działacza Kultury) na stronie 
internetowej Biblioteki (http://biblioteka.kosakowo.eu/). 

 

 

 

 

 

 


