
Regulamin konkursu  

„Ulubione książki w lapbooku” 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach,  

ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki 

2. Cele konkursu: 

• promocja  czytelnictwa  

• propagowanie wartościowych pozycji z literatury dla dzieci i młodzieży 

• twórcze zagospodarowanie wolnego czasu 

• rozwijanie kreatywności 

3. Zasady konkursu 

a) Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie lapbooka na temat wybranej 

książki dla dzieci lub młodzieży, którą uczestnik chciałby zareklamować i polecić 

innym czytelnikom 

b) Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych i realizowany w dwóch 

kategoriach wiekowych: 

• kl. I - IV 

• kl. V – VIII 

c) Praca konkursowa powinna zostać wykonana na papierze formatu minimum A-3 

(297x420) lub większym i posiadać umieszczoną na odwrocie metryczkę zawierającą 

dane autora: imię i nazwisko, klasa, miejscowość. 

d) Uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę. 

e) Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

f) Praca zostaje dostarczona do siedziby Organizatora zapakowana, z zabezpieczonymi 

przed zniszczeniem ruchomymi elementami. 

g) Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 7 maja 2021r.  

wraz z pisemnym  oświadczeniem u udziale w konkursie oraz zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych w związku z realizacją konkursu. 

h) Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

i) Kryteria oceniania prac: 

• zgodność z tematem konkursu 

• kreatywność 

• oryginalność, pomysłowość 

• estetyka i staranność wykonania 

j) Dla laureatów I, II, III miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnień przewidziane są 

nagrody rzeczowe i dyplomy. 

k) Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 17 maja 2021r. na stronie internetowej 

Gminy Rudniki (www. rudniki.pl) oraz na portalu społecznościowym Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach. 

l) Termin odbioru nagród zostanie uzgodniony z laureatami telefonicznie. 

4. Informacje dodatkowe: 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji na stronach internetowych, a także 

przekazywania prasie i innym mediom: imion i nazwisk laureatów, zdjęć uczestników 

konkursu i zgłoszonych przez nich prac. 

 

 


