
   Konkurs w związku z obchodami  

 „Dnia Babci i Dziadka 2023” 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy, zaprasza dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej, z terenu gminy 

Stopnica do udziału w konkursie: 

pt. „ Wspólne czytanie z moimi Dziadkami  ” 

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy 

ul. Kazimierza Wielkiego 15 

28-130 Stopnica 

2. Uczestnicy Konkursu 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas  

I-IV Szkoły Podstawowej, z terenu Miasta i Gminy Stopnica.  

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

3. Cele konkursu 

* Pobudzenie kreatywności uczniów, 

* Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

* Umacnianie więzi międzypokoleniowych. 

 

4. Zadanie Konkursowe polega na: 

Wykonaniu zdjęcia przedstawiającego jak dziadkowie czytają książki ze swoimi 

wnukami w czasie wolnym od zajęć.  



5. Zgłoszenie prac 

Zgłoszenia prac w imieniu osoby niepełnoletniej dokonuje rodzic/opiekun 

prawny. 

Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedno zdjęcie. 

Format zdjęcia A4 (zdjęcia mogą być drukowane na drukarce) 

Wybrane zdjęcia będą umieszczone na stronie internetowej Biblioteki. 

Zdjęcia należy dostarczyć do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej                 

w Stopnicy. Do zdjęcia należy dołączyć metryczkę, na której będą umieszczone 

dane: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy do 

rodzica/opiekuna oraz dwie zgody o treści:  

„Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka/ci( imię                

i nazwisko) na stronie Internetowej biblioteki. Podpis rodzica/opekuna.  

„Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku ( imię i nazwisko babci 

i/lub  dziadka) na stronie Internetowej biblioteki. Popis babci i/lub dziadka. 

6. Kryteria oceny prac: 

- inwencja twórcza i niestandardowe podejście do czytania książek wspólnie       

z dziadkami podczas czasu wolnego w domu: np. ciekawe miejsce wybrane do 

czytania, aranżacja kącika czytelniczego, stroje osób czytających. 

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

7. Termin składania prac 

Prace należy składać w Miejsko–Gminnej Bibliotece Publicznej w Stopnicy do 

20.01.2023 r. do godz. 15:00 

8. Ogłoszenie wyników 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 25.01.2023 r.               

w Miejsko–Gminnej Bibliotece Publicznej w Stopnicy o godz. 15:00. 

9. Postanowienia końcowe 

* Prace bez danych o które prosimy w pkt 5 i dostarczone po terminie 

wskazanym powyżej, nie zostaną zakwalifikowane do oceny. 

* Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady 

konkursu. 

* Uczestnictwo w konkursie jest tożsame z akceptacją regulaminu. 

* Każdy uczestnik biorący udział w konkursie (w imieniu dziecka 

rodzic/opiekun) wyraża zgodę na publikowanie wizerunku na stronie Biblioteki 

oraz stronie internetowej www.gck.stopnica.pl celem promocji wydarzenia. 

* Telefon kontaktowy do Biblioteki 41/377-98-56 oraz Dyrektora Miejsko-

Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy 503-109-521 

http://www.gck.stopnica.pl/

