REGULAMIN
Powiatowego Konkursu plastycznego ph.:
„W Krainie Baśni Charlesa Perraulta”
Konkurs organizowany jest z okazji 390 rocznicy urodzin
Charlesa Perraulta.
I.

Organizator
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
Współorganizator
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

II. Cele konkursu
- zapoznanie dzieci z twórczością Charlesa Perraulta.
- rozwijanie literackich zainteresowań dzieci
- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej
poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych
- zachęcenie dzieci do twórczej aktywności
- promocja osób uzdolnionych plastycznie
III. Założenia organizacyjne
- w konkursie mogą brać udział dzieci uczęszczające do przedszkoli i
klas 1-3 szkół podstawowych powiatu ciechanowskiego,
- warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie jednej
pracy plastycznej, związanej tematycznie z twórczością w/w autora.
- praca może być wykonana dowolną techniką na papierze A-3 lub A-4
- każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę ( na odwrotnej
stronie pracy), której wzór zamieszczamy poniżej
- czas trwania konkursu kwiecień – maj 2018 r.
IV. Przebieg konkursu
Biblioteki, szkoły lub przedszkola po otrzymaniu Regulaminu propagują
konkurs
w swoim środowisku poprzez ogłoszenia, plakaty, rozmowy z
dziećmi.
W wyznaczonym terminie mogą odbywać się w bibliotece, przedszkolu
lub szkole zajęcia z dziećmi, w czasie, których wykonają one swoje prace
pod kierunkiem bibliotekarza lub nauczyciela.
Biblioteki, przedszkola i szkoły po dokonaniu wstępnej selekcji prac

wysyłają 10 najlepszych ilustracji, w terminie do 31 maja 2018 r. na
adres :
Powiatowa Biblioteka Publiczna
06-400 Ciechanów
ul. Warszawska 34.
Do zestawu prac przesłanych do PBP, biblioteki, przedszkola lub szkoły
dołączają krótkie sprawozdania z przebiegu konkursu na swoim terenie.
W sprawozdaniu prosimy podać :
- liczbę placówek bibliotecznych lub klas uczestniczących w konkursie
- ogólną liczbę uczestników
- liczbę prac zebranych w konkursie
- liczbę prac przesłanych do PBP.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów.
Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
jej wykorzystanie przez organizatorów (wystawa, strona internetowa PBP
w Ciechanowie)
V. Nagrody
Prace zostaną ocenione adekwatnie do wieku wykonawcy.
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów. Autorom
najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe, które
wręczane będą na spotkaniu podsumowującym konkurs.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie czerwca
2018 r. o czym organizatorzy powiadomią e – mailem lub
telefonicznie.
Wzór metryczki
Tytuł pracy……………………………………………………..
Imię i nazwisko autora pracy…………………………………..
Wiek, klasa…………………………………………………….
Adres zamieszkania……………………………………………
…………………………………………………………………
Pieczątka lub nazwa biblioteki, przedszkola, szkoły…………..
E – mail, Telefon
Wszelkich informacji o konkursie udziela Dział InstrukcyjnoMetodyczny i Udostępniania Zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Ciechanowie, ul. Warszawska 34. tel. 502272552 lub 511008351 ,
E-mail : imig1@poczta.onet.pl
Regulamin również dostępny na stronie : www.pbpciechanow.pl

