KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN „PRZYSTANEK CZYTANKOWO”
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ogłasza
konkurs literacko-plastyczny
dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i powiatu gorzowskiego
pod Honorowym Patronatem Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom

„Czytaj-maluj-pisz ”
Regulamin
Cel konkursu
Konkurs ma na celu promowanie czytania, zachęcenie mieszkańców Gorzowa
Wielkopolskiego i powiatu gorzowskiego do spędzania wolnego czasu z książką oraz
kreatywnego podejścia do książki i podejmowania działań twórczych z książką przez
dzieci i dorosłych.
Zadanie konkursowe
Polega na wspólnym przeczytaniu tekstu (bajki, baśni, opowiadania) i zilustrowaniu
go przez dziecko/dzieci oraz napisaniu recenzji przez rodzica. Zespół tworzy dwie prace
na podstawie tej samej książki/tekstu dla dzieci.
Organizator
Organizatorem konkursu jest Klub Czytających Rodzin „Przystanek Czytankowo”
w Gorzowie Wielkopolskim, działający przy Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego
Ośrodka Metodycznego, zwany dalej Organizatorem.
Patron honorowy
Patronem honorowym konkursu jest Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.
Zasady uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi, które stworzą zespół: rodzic
i dziecko/dzieci. Rodziny mogą tworzyć zespoły w różnych konfiguracjach np. mama,
dziecko/dzieci, tata dziecko/dzieci.
2. W konkursie mogą wziąć udział zespoły, która mieszkają w Gorzowie Wielkopolskim lub
powiecie gorzowskim (miasto i gmina Kostrzyn nad Odrą, miasto i gmina Witnica, gmina
Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn oraz Santok).
3. Konkurs nie wyszczególnia kategorii wiekowych.

4. Jeden zespół może wysłać jedną pracę konkursową, na która złożą się praca plastyczna
i recenzja dotycząca tej samej książki/tekstu dla dzieci.
5. Recenzja powinna składać się z minimum 1 strony tekstu A4 (czcionka Times New
Roman, rozmiar czcionki 12), zaś praca plastyczna może być wykonana dowolną
techniką na kartce formatu A3.
6. Prace będą przyjmowane do 15 lutego 2017 r. (włącznie). Decyduje data wpłynięcia prac
do Organizatora.
7. Nadesłane prace oceni jury w składzie:
Agnieszka Kowalska-Kucharczyk
– plastyk
Hanna Ciepiela
– pisarka
Anna Giniewska
– założyciel KCR „Przystanek Czytankowo”
8. Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć na adres
Biblioteka Pedagogiczna
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
ul. Łokietka 20a
66-400 Gorzów Wlkp.
opatrzone dopiskiem: KONKURS CZYTANKOWY
Ponadto praca powinna zawierać następujące informacje:
- dane uczestników (imię i nazwisko, wiek dziecka/dzieci),
- adres,
- telefon kontaktowy, adres e-mail,
- tytuł książki/tekstu na podstawie którego jest tworzona praca plastyczna i recenzja
- oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj. podpisany tekst:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka (tu imię i nazwisko) danych osobowych dla celów
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101
z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

9. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac zostaną o jego wynikach
powiadomieni mailowo.
10. Przewidziane są 3 nagrody główne i wyróżnienia.
Nagrodami w konkursie będą:
- książki dla dzieci i młodzieży wydawnictwa Media Rodzina, Publicat oraz Fundacji
ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom;
- voucher na aromaterapeutyczny masaż kręgosłupa dla rodzica od Fizjokliniki
Gorzów;
- rodzinna sesja zdjęciowa od Limon Dagmara Bandera.
11. Prace plastyczne będą eksponowane na wystawie w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej
w okresie od 25 lutego do 31 marca 2017 r. Wyróżnione prace literackie zostaną
zaprezentowane 25 lutego 2017 r. podczas obchodów IV urodzin Klubu Czytających
Rodzin „Przystanek Czytankowo” oraz zamieszczone na stronie internetowej Rodzinnego
Czytania Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom t.j. www.rodzinneczytanie.pl

12. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 25 lutego 2017 r. o godz. 11:00 podczas
obchodów IV urodzin Klubu Czytających Rodzin „Przystanek Czytankowo”, w Czytelni
Biblioteki Pedagogicznej.

Postanowienia końcowe
1. Prace zostaną zwrócone autorom po 1 kwietnia 2017 r.
2. Autorzy prac zachowują prawa autorskie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych prac
w celu promocji działalności KCR i Biblioteki Pedagogicznej.
4. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Dziale Udostępniania
Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. osobiście oraz drogą mailową lub
telefoniczną (rodzinaczyta.gorzow@gmail.com, 95/721-61-35, 509 517 206).
5. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej www.womgorz.edu.pl,
a także w siedzibie organizatora konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie
naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą
opublikowania
zmienionej
wersji
regulaminu
na
stronie
internetowej
www.womgorz.edu.pl.

