REGULAMIN KONKURSU NA NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ
książkę- reportaż ,, O takiej podróży marzę....”

w ramach programu ,,Partnerstwo dla książki 2018- działań animujących
czytelnictwo w bibliotekach publicznych.
I. Postanowienia ogólne
§ 1 Konkurs na zaprojektowanie najbardziej oryginalnej książki- reportaż
jest zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku n.D,

II. Cel konkursu
§ 2 Celem konkursu jest:
• Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych i starszych autorów, a także popularyzacja ich twórczości,
• Zachęcenie dzieci, młodzież i seniorów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej,
• Rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania literaturą podróżniczą.

III. Uczestnicy konkursu
§ 3 W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z Gminy Krościenko n.D i seniorzy 60+.

IV. Zasady uczestnictwa
§ 4 Uczestnicy konkursu i harmonogram
a) Udział w konkursie jest bezpłatny,
b) Zgłoszenia do konkursu odbywają się poprzez dostarczenie do Gminnej Biblioteki Publicznej wybranej pracy

książki- reportaż ,,O takiej podróży marzę....”, podpisanej imieniem i nazwiskiem wraz z nr tel,
d) W konkursie rozpatrywane będą wyłącznie prace, które zostaną dostarczone do dnia 15 października 2018r.
e) Nagrody będą przyznane w następujących kategoriach wiekowych: dzieci do 12 lat, 13-18 lat, oraz seniorzy 60+
f) Końcem października zostanie uroczyste wręczenie nagród zwycięzcą w trzech kategoriach wiekowych

§ 5 Wymagania dotyczące prac konkursowych
a) Treść książki powinna być autorskim pomysłem osoby piszącej książkę, wraz z ilustracjami
b) Gabaryt książki nie może przekroczyć wydruku w formacie A4
c) Książka może mieć dowolną formę literacką i dowolną technikę – tekst pisany odręcznie oraz odręczne ilustracje,
a także tekst w formie wydruku komputerowego. Tekst musi być czytelny
d) Objętość tekstu nie może przekraczać 10 stronę.

e) W przypadku pisania książki na komputerze prosimy o zastosowanie Czcionki Times New Roman 12 pkt.
f) Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury

§ 6 Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:

• twórczy charakter ,
• oryginalność i samodzielność pracy,

§ 7 Prace nie podlegają zwrotowi, zastaną w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku n.D
§ 8 Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o uczestnikach konkursu na łamach strony internetowej biblioteki.
Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.

Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D
Ul. Jagiellońska 15, 34-450 Krościenko n.D, Tel. 18 26 23100

