
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej 

„Książnica Karkonoska” 

Filia nr 8 

 

   Regulamin konkursu „Smartfony, tablety – otuli etui” 

 

1. Konkurs przeznaczony dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Czas trwania konkursu: 

5 kwietnia-31 maja 2016r. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie etui na smartfon lub tablet z materiałów ekologicznych. 

Przedmiot może być wykonany w rozmiarze nie mniejszym niż 10 cm 

3. Celem konkursu jest umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych i technicznych oraz 

pobudzenie wyobraźni przy wykorzystaniu różnych surowców.  

4. Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową 

5. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, samodzielność i staranność wykonania, różnorodność 

wykorzystanych materiałów oraz oryginalność.  

8. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem), które wraz z kategorią wiekową umieszczamy na dołączonej do pracy 

kopercie. W niej należy umieścić następujące dane:  

a) imię i nazwisko autora pracy  

b) adres zamieszkania i telefon kontaktowy  

c) wiek  

d) klasa i nazwa szkoły.  

 

9. Wykonane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi 

10. Prace należy dostarczyć do organizatora lub innej agendy JCIiER  Książnica Karkonoska w terminie: 

5 kwietnia- 31 maja 2016r. 

11. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

a) szkoła podstawowa klasy 1-3 

b) szkoła podstawowa klasy 4-6 

c) szkoła gimnazjalna klasy 1-3 

 

12. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane SMS lub telefonicznie o terminie odbioru nagrody. 

13. Każdy uczestnik w/w konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od organizatorów konkursu i umieszczeniu 

informacji na stronie: http://biblioteka.jelenia-gora.pl 

14. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej  

15. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.  

16. Szczegółowe informacje udzielane są w Filii nr 8 pod nr tel.: (75)7672448 lub na stronie http://biblioteka.jelenia-gora.pl  

17. Wręczenie nagród nastąpi w czerwcu  2016 r. w Filii nr 8 JCIiER Książnicy Karkonoskiej przy ul. Sygietyńskiego 7 

w Jeleniej Górze  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie pod warunkiem poinformowania o nich 

uczestników plebiscytu. 

 


