
 
 

  
 Regulamin konkursu na zakładkę  

„Razem lepiej” 
 
 

Konkurs  ma międzynarodowy charakter i zostanie przeprowadzony w ramach  Programu Comenius  
„Uczenie się przez całe życie”, a projekt nosi tytuł „Razem lepiej - peer learning Regio Miedźna 

&Nova Dubnica” 
 

I. Cel konkursu: 

         1.     Propagowanie idei międzynarodowego partnerstwa  (Polska/Słowacja) 
         2.     Propagowanie edukacji europejskiej i regionalnej.  
         3.     Rozwijanie aktywności twórczej dzieci. 
         4.     Propagowanie książki jako  dzieła artystycznego, łączącego pracę twórczą pisarza i  
                  ilustratora 
         5.     Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych form plastycznych. 
 
II. Organizator konkursu: 
         Organizatorem konkursu „Razem lepiej” jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej                        
          z/s w Grzawie. 
III. Adresaci konkursu:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych gminy 
Miedźna i powiatu pszczyńskiego oraz miasta Nova Dubnica. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 4 kategoriach:  
- grupy przedszkolne i szkolne, 5-6 lat 

               - klasy 0-3 szkoły podstawowej, 7-10 lat 
               - klasy 4-6 szkoły podstawowej, 11- 13 lat. 
 
IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę nigdy 
wcześniej nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów.  

2. Prace powinny mieć postać dwustronnej zakładki do książki o wymiarach 20 cm x 5 cm. 
3. Technika dowolna: rysunek, szkic, grafika i inne formy płaskie. 
4. Narzędzia: pisaki, kredki, pastele, ołówek, farby, tusz czarny i kolorowy, komputer, itp. 
5. Projekt zakładki powinien być nadesłany  na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej 

z/s w Grzawie, ul. Księża 19, 43-227 Miedźna w terminie do 10 grudnia 2012r. powinien 
zawierać imię i nazwisko autora, wiek, adres oraz nr telefonu.  

 
V. Postanowienia końcowe: 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa organizatorom 
konkursu na wykorzystanie prac, używania w Internecie, a także prezentowania prac na 
wystawach krajowych i zagranicznych oraz w celach reklamowych. 

2. Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora 
konkursu swoich danych osobowych. 

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
4. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji 

regulaminu konkursu „Razem lepiej”. 

5. Prace będą eksponowane w serwisie internetowym organizatora: 

http://www.biblioteka.miedzna.pl/  

http://www.biblioteka.miedzna.pl/


6. Jury po stronie słowackiej i polskiej wybierze po trzy prace z każdej kategorii wiekowej. 

Strona słowacka wysyła wybrane prace do Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej. 

7. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje  głosowanie na stronie internetowej biblioteki. 
 

8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. 


