
Regulamin konkursu 

twórczości plastycznej dzieci i młodzieży z cyklu „Gdybym był pisarzem i malarzem” 

p.h.  „Kto przeczyta, ten się śmieje - czyli nasza Korneliada obrazkowa" 

I. Organizatorzy: 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach,  Łosicki Dom Kultury  

II. Cele konkursu 

* kontynuacja popularnego i lubianego przez dzieci i młodzież konkursu; 

* upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;  

* rozwijanie wyobraźni i umiejętności wypowiedzi artystycznej; 

* pogłębianie osobowości poprzez kontakt z książką; 

* przybliżenie twórczości  Kornela Makuszyńskiego w 130. rocznicę jego urodzin .  

III. Założenia 

* konkurs trwa od 15 lutego do 30 kwietnia 2014 r. i biorą w nim udział przedszkolaki oraz młodzież 

ze szkół podstawowych gminy Łosice; 

* zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do dowolnie przeczytanego utworu 

Kornela Makuszyńskiego; 

* praca plastyczna musi być wykonana samodzielnie i nie może powielać ilustracji zawartych w 

książkach bądź czasopismach; 

* praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, a na odwrocie ma zawierać niezbędne 

dane, tj. imię i nazwisko, wiek uczestnika, nazwę przedszkola/szkoły, którą uczestnik reprezentuje, 

autora i tytuł ilustrowanego utworu oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem 

powstała praca; 

* prace z nieczytelną w/w metryczką bądź też z jej brakiem nie będą oceniane. 

IV.  Przebieg Konkursu 

Etap I 

1. Rozpropagowanie Konkursu 

a)  plakat informujący o trwającym konkursie; 

b) rozmowa z czytelnikami, zachęcająca do uczestnictwa w konkursie; 

c) rozmowy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w szkole. 

2.  Przeprowadzenie konkursu w bibliotece  

a) spotkanie z uczestnikami konkursu: 

* przedstawienie regulaminu; 

* pomoc w wyborze literatury; 

* zaprezentowanie i wypożyczenie wybranych przez uczestnika książek; 

b)  zajęcia należy zakończyć  do 30 kwietnia 2014 roku; 

c) uczestnicy konkursu wykonane prace  (nie więcej niż dwie prace jednej osoby) przekazują do 

Biblioteki Publicznej w Łosicach do 5 maja 2014 roku. Prace dostarczone po terminie nie wezmą 

udziału w konkursie. 

Etap II 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez powołaną do tego celu Komisję w terminie do 10 maja 2014 

roku, a następnie wyeksponowane na wystawie w sali klubowej Łosickiego Domu Kultury. 

Spotkanie finalistów i organizatorów konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się w sali klubowej 

Łosickiego Domu Kultury w terminie do 30 maja 2014 roku.  

      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!! 

 


