
Regulamin zorganizowanego 
w ramach projektu
Walizka pełna książek
Warsztaty artystyczne 
dla dzieci
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1. Głównymi organizatorami konkursu są: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu,
     Wydawnictwo Literatura i Wydawnictwo  Akapit Press.
2. Tematyka konkursu – plastyczna recenzja/reklama książki, którą warto polecić rówieśnikom 
    do przeczytania.
3. Uczestnicy konkursu: młodzi czytelnicy bibliotek.
4.  Kategoria wiekowa: dzieci w wieku 8-12 lat. 
5. Typ pracy: plakat, mem, ilustracja itp.         6. Format pracy: dowolny       7. Technika pracy: dowolna

a. Termin zgłoszenia prac wskaże  konkursu.
b. Praca powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, adres mailowy 
    lub telefon do opiekuna, nazwa szkoły i nazwa biblioteki, w której praca została zgłoszona do konkursu.
c. Przyjmowane będą prace wyłącznie wykonane indywidualnie.
d. Werdykt jury jest nieodwołalny i nie podlega negocjacjom.
e. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania prac na wystawie pokonkursowej oraz na profilach   

portali społecznościowych i stronach internetowych instytucji, uczestniczących w projekcie „Walizka pełna książek 2021".
f.  Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.
g. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do – BIBLIOTEKARZY i NAUCZYCIELI,   

pracowników placówek uczestniczących w projekcie „Walizka pełna książek 2021".
h. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Wszelkie dane osobowe, pozyskane w ramach

konkursu, przetwarzane będą tylko w celu jego realizacji. 
 

Etap I - Biblioteka lub szkoła przygotowuje wystawę wszystkich prac zgłoszonych na konkurs.
            Podczas warsztatów artystycznych zaproszony pisarz lub ilustrator wybierze najciekawsze wg niego prace 
            zgłoszone na konkurs. Wybrane  prace zostaną zabrane przez pisarza lub ilustratora do dalszej oceny. 
Etap II  Z wybranych przez pisarzy i ilustratorów prac, profesjonalne jury wyłoni zwycięzców i osoby wyróżnione.
            Nagrodą główną jest czytnik  e-book.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 października 2021 r.  
Zostaną one opublikowane na stronie internetowej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej (www.wbp.wroc.pl)
oraz na profilach biblioteki w mediach społecznościowych. 

Nawiązanie do tematyki konkursu.
Oryginalność, pomysłowość, estetyka pracy.

„Książka z mojej walizki” 

„Książka z mojej walizki”

Przebieg konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

Kryteria oceny prac

lokalny koordynator

 lokalnych koordynatorów  

 

Książka z mojej walizki

Główni koordynatorzy konkursu 
„Książka z mojej walizki”:
Zespół Działu Pracy z Dziećmi 
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej:
tel. 71 33 52 216 lub 217; e-mail: walizki@wbp.wroc.pl 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Dolnośląskiego


