
Regulamin konkursu „Mój przyjaciel Miś” 

 

 

Cel konkursu: 

 zwiększenie czytelnictwa wśród dzieci 

 popularyzacja artystycznych form spędzania wolnego czasu 

 pobudzenie i rozwijanie zainteresowań plastycznych. 

 

Organizator konkursu: 

Gmina Biblioteka w Jaktorowie, ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów 

Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Międzyborowie, ul. Staszica 5, 96-316 Międzyborów 

 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs jest skierowany do dzieci będących czytelnikami (posiadających kartę 

biblioteczną) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie lub Filii w Międzyborowie. 

 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs jest adresowany dla dzieci do lat 12. 

2. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej 

pluszowego przyjaciela – bohatera książki. Dzieci mogą sięgnąć po dowolną technikę 

plastyczną. 

3. Pracę należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie lub Filii  

w Międzyborowie do 23 listopada do godz. 18.00. 

4. Prace konkursowe zostaną sfotografowane oraz umieszczone na bibliotecznych 

wystawach.  

Czas trwania konkursu: 

9 – 23 listopada 2021 r. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

W dniu Święta Pluszowego Misia (tj. 25 listopada) odbędzie się wystawa prac w siedzibach 

bibliotek (Biblioteka w Jaktorowie oraz w Międzyborowie) oraz w naszych mediach 

społecznościowych facebook.com/BibliotekaJaktorow/. Każda osoba odwiedzająca nasze 

placówki będzie mogła zagłosować na wybraną pracę. Wszystkie kliknięcie „Lubię to” 

wykonane do 25 listopada do godz. 21.00 pod galerią zdjęć konkursowych na facebooku 

również będą dodane do ogólnej puli głosów. 

Przewidziano trzy nagrody, dla osób, których prace otrzymają najwięcej głosów. 

Wyniki konkursu zostaną podane 26 listopada 2021. 



Postanowienia końcowe: 

• Udział w Konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, iż zgłoszona do Konkursu 

praca jest własnością uczestnika i wyraża on zgodę na jej publikację oraz akceptuje 

regulamin konkursu. 

• Dzieci mogą wziąć udział w konkursie za uprzednią pisemną zgodą rodziców lub 

opiekunów i dostarczoną do biblioteki drogą mailową. 

• Rodzice lub opiekunowie zwycięzców konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia 

i nazwiska dziecka w mediach. 

  

 

  



Załącznik nr. 1 do regulaminu konkursu „Mój przyjaciel Miś” 

 

 

Jaktorów, dn. ………………………… 

 

 

 

Zgoda 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka………………………… 

w konkursie „Mój przyjaciel Miś” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 

Jaktorowie. 

 

 

 

 

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

…………………………………………………… 


