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1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczniów klas od 0 do VI Szkół 

Podstawowych. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie książki zabawki (książki grającej, przytulanki, 

manipulacyjnej, przestrzennej, układanki, gry, książki puzzle, multisensorycznej lub innej).  

3. Do pomocy przy wykonaniu zadania można zaprosić rodziców, rodzeństwo i dziadków.  

4. Książka może być wykonana w dowolnym rozmiarze, zawierać krótki tekst lub stanowić historyjkę 

obrazkową. 

5. Książka musi być bezpieczna. 

6. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych         

i pobudzenie wyobraźni przy wykorzystaniu różnych materiałów plastycznych. 

7. Każdy zgłaszający może wykonać maksymalnie jedną pracę. 

8. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, staranność wykonania, różnorodność 

wykorzystanych materiałów oraz użyteczność.  

9. Prace powinny być opatrzone godłem (pseudonimem), które należy umieścić na dołączonej do pracy 

kopercie z metryczką w środku. Metryczka musi zawierać dane: 

 imię i nazwisko autora pracy 

 adres zamieszkania i telefon kontaktowy 

 wiek oraz nazwa przedszkola, klasa i nazwa szkoły. 

10. Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Dziecięco–Młodzieżowej ul. Bankowa 27 (III piętro)  

do dnia 26 maja 2018 r. (sobota) w godzinach otwarcia placówki. 

11. Wyniki konkursu zostaną  ogłoszone 09 czerwca 2018 r. (sobota) o godzinie 18.00 w Bibliotece 

Dziecięco–Młodzieżowej Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze ul. Bankowa 27 (III piętro). 

12. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Osoby nagrodzone otrzymają wcześniejsze powiadomienie. 

13. Prace konkursowe  przechodzą na  własność  JCIiER  Książnica  Karkonoska  w  Jeleniej  Górze. Autorzy 

prac nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie, akceptują  warunki   konkursu oraz  

wyrażają  zgodę  na  ich  bezpłatne eksponowanie, publikowanie i powielanie.  

14. Udział w konkursie stanowi jednocześnie zgodę na publikację wizerunku jego uczestników oraz na    

użycie ich danych w celach promocyjnych konkursu.  

15. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 75 753 35 35 oraz w Bibliotece Dziecięco–

Młodzieżowej.  

„Książka-zabawka 

w rodzinie” 
 


