
REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI TYGODNIA BIBLIOTEK 2020  
  

  

  

§1 Postanowienia ogólne  
  

1.1  Konkurs pt. „Mój pamiętnik z czasu epidemii z bohaterami czytanych książek w tle” 

jest organizowany przez Bibliotekę Miejską im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie.  

  

1.2  Adresatami konkursu są dzieci z dwóch grup wiekowych: 7-9, 10-13 lat.  

  

1.3  Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci, pobudzanie ich wyobraźni,  

zachęcanie do rozwijania zdolności pisarskich, a także plastycznych.  

  

1.4  Nagrodami będą atrakcyjne książki.  

  

  

  

   §2 Zasady konkursowe   
  

2.1 Zadaniem uczestników jest opisanie jakiegoś okresu pobytu w domu w czasie epidemii, 

zawierając w pamiętniku nie tylko codzienne zajęcia domowe, zajęcia związane z nauką 

szkolną czy rozwijaniem swoich zainteresowań, ale też przemyślenia, wymyślone przygody 

z literackimi bohaterami, wypływające z lektury czytanych książek, po które sięgnęli w czasie 

przymusowej izolacji.   

  

2.2 Opis może być wzbogacony lub w dużej części zastąpiony rysunkami bądź innymi 

formami plastycznymi.  

  

2.3  Uczestnik powinien wskazać od 2-5 tytułów przeczytanych książek wraz z ich autorami.  

  

2.4  Nagrodzone zostaną 3 osoby w każdej grupie wiekowej, które uzyskają najwyższe oceny 

w konkursie.  

  

2.5  Odpowiedzi należy dostarczyć do Wypożyczalni dla dzieci lub wysłać na adres mailowy 

ikonka.bm@koscierzyna.gda.pl z dopiskiem KONKURS.   

  

2.6 Prosimy o podpisanie pracy imieniem, nazwiskiem i podanie wieku uczestnika.  

  

2.7 Ostateczny termin dostarczenia pracy to 1.06.2020 r.  

  

  

  

  

 



§3 Warunki uczestnictwa  
  

3.1  Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku 7 – 13 lat.  

  

3.2  Prace przesłane od 2.06.2020 r. nie będą brane pod uwagę.   

  

3.3  Zgłoszenie do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz 

zaakceptowanie naszej klauzuli informacyjnej znajdującej się pod linkiem:  

  

   http://www.bibliotekakoscierzyna.pl/rodo/  

  

3.4  Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację pracy w mediach 

społecznościowych oraz na stronie Biblioteki Miejskiej. 

  

§4 Kryteria oceny  
  

4.1 W konkursie bierze się pod uwagę ilość przywołanych lektur (2-5 tytułów), stronę 

stylistyczną, graficzną oraz wpływ lektury na czytelnika.  

  

4.2 Jeśli praca będzie zawierać rysunki, to dodatkowy punkt przyznamy za wersję  

dostarczoną osobiście do Wypożyczalni dla dzieci.  

  

  

  

§5 Postanowienia końcowe  
  

5.1 Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

5.2 Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.  

5.3 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10.06.2020 r. na stronie biblioteki oraz Facebooku 

Biblioteki Miejskiej w Kościerzynie.   

5.4 Odbiór nagrody będzie możliwy w Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży do końca czerwca 

2020 r.   
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