
 

Regulamin konkursu 

„Choineczka bajeczka” 

1. Postanowienia ogólne  

Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna im.Cz. Przygodzkiego w Czempiniu. Konkurs skierowany jest 

do DZIECI W WIEKU OD 3-15 LAT, zapisanych do naszej biblioteki oraz mieszkających w gminie Czempiń. 

2. Cele konkursu 

 kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji;  

 obrzędów ludowych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;  

 rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży; 

 promowanie młodych talentów plastycznych; 

 rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży; 

 umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu. 

 

3. Zadanie konkursowe  

Wykonanie ozdoby na choinkę - postaci z bajki w świątecznej odsłonie, w formacie  przestrzennym, dowolną 

techniką;  

 Wymiary pracy – 20cmx10cm,  

 Jedna osoba przynosi jedną pracę 

 

4. Prace powinny być zaopatrzone w opis : 

o tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek uczestnika konkursu, nazwę przedszkola i    
grupy lub szkoły/klasy, do której dziecko uczęszcza, numer kontaktowy;  

o Do pracy powinna być dołączona karta zgłoszeń podpisana przez rodzica/opiekuna na przetwarzanie 
danych osobowych i rozpowszechnianie pracy wykonanej na ten konkurs;  

o Prace należy dostarczyć do 3 grudnia /sobota/ 2022 roku na adres: 
o Biblioteka Publiczna w Czempiniu ul. Nowa 2; 
o kontakt telefoniczny: 61 28 26 403; 
o Prace przysyłane po terminie nie będą oceniane; 
o Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję; 
o Prace oceni Jury powołane przez organizatora;  
o Prace zostaną wykorzystane do wystawy pokonkursowej; 
o Prace będą do odbioru od 12-17 grudnia 2022 
o Podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród dyplomów odbędzie się 13 grudnia/wtorek/godz. 17.00 

w siedzibie biblioteki ul. Nowa 2 – TLENOWNIA;  
o Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie;  
o Informacje te będą umieszczone na FB oraz stronie biblioteki - biblioteka.czempin.pl; 
o Prace wybrane przez Jury jako nagrodzone zostaną uhonorowane nagrodami i dyplomami; 
o Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki i dyplomy;  
o Ilość nagrodzonych prac zostanie ustalona przez Jury podczas obrad. 

 

Karta zgłoszeń oraz regulamin do pobrania ze strony biblioteki lub w bibliotece. 

 

 


