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Zapraszamy do udziału w konkursie. 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY STRÓJ KARNAWAŁOWY: „TWÓJ 

ULUBIONY BOHATER LITERACKI” 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale 

 Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni, pobudzanie aktywności 

twórczej oraz promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

 Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych z terenu gminy 

Koczała oraz czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Koczale i odbywać się będzie w następujących kategoriach 

wiekowych: 

Kategoria I – dzieci w wieku 0 do 9 lat 

Kategoria II – dzieci w wieku od 10 do 15 lat 

 Zasady uczestnictwa: 

Zadaniem uczestników jest wykonanie przebrania, stroju karnawałowego pt. 

„Mój ulubiony bohater literacki”. Przebranie powinno być inspirowane 

literaturą – mogą to być baśnie, powieści, a także wiersze. Przedmiotem 

oceny Jury będzie fotografia uczestnika w wykonanym przez siebie stroju. 

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. 

 Kryteria oceny prac: 

Zgodność z tematem konkursu. 

Pomysłowość i oryginalność pracy. 

Samodzielność wykonania pracy. 
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 Nagrody: 

Jury wyłonione przez organizatora konkursu przyzna nagrody rzeczowe we 

wskazanej kwocie zakupione przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Koczale. 

Każda nagroda zostanie wcześniej uzgodnione ze zwycięzcą oraz rodzicem. 

W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody: 

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł; 

II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 60 zł; 

III miejsce - nagroda  rzeczowa o wartości 30 zł. 

Jury zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień. 

 

Termin i miejsce składania prac: 

Wykonane prace należy przesłać bezpośrednio w miejscu ogłoszenia konkursu 

w serwisie Facebook https://www.facebook.com/GBPwKoczale lub na adres 

mailowy a.jankiewicz@koczala.pl wraz z niezbędnymi danymi IMIĘ DZIECKA, 

WIEK, NAZWĘ PRZEBRANI np. ALA, LAT 13, PIOTRUŚ PAN do dnia 13 lutego 

2021 roku. 

Dodatkowo niezbędnym warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres 

mailowy wypełnionej karty uczestnika wraz ze zgodą na udostępnianie 

pracy/wizerunku -  a.jankiewicz@koczala.pl do dnia 13 lutego 2021 roku. Kartę 

uczestnictwa można również wypełnić w Bibliotece w Koczale. Karta dostępna 

będzie pod adresem: kultura.koczala.pl/biblioteka oraz w serwisie Facebook. 

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20 lutego 2021. 

Postanowienia końcowe: Prace przystępujące do konkursu stają się własnością 

Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych 

prac w celach promocyjnych i ich publikacji wraz z podaniem imienia i nazwiska 

oraz wizerunku autora. 
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