
 

Regulamin Konkursu Biblioteki Miejskiej w Łodzi 

"Książki kochamy i zakładki wyrabiamy!” 

 

Organizator: 

Biblioteka Miejska w Łodzi,  Filia nr 3, ul. Osiedlowa 6 i Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi, ul. 

Ciesielska 14a 

 

Cel konkursu: 

1. Rozwijanie aktywności twórczej oraz wyobraźni plastycznej u dzieci.  

2. Kształtowanie nawyku szanowania książek poprzez używanie zakładek. 

3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych form plastycznych. 

 

Adresaci konkursu: 

1. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół 

podstawowych znajdujących się na terenie Łodzi. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach:  

- grupy przedszkolne,  

- klasy I - III szkoły podstawowej. 

 

Warunki uczestnictwa:  

1. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 1 projekt zakładki stosując następujące 

techniki: 

-  projekt wykonany w technice dowolnej: rysunek, szkic, grafika komputerowa i inne formy 

płaskie w formacie 7 x 20 cm. Narzędzia: pisaki, kredki, pastele, ołówek, farby, tusz czarny i 

kolorowy, komputer, itp.  

- projekt wykonany w oryginalnej, niekonwencjonalnej technice wykorzystującej różne 

materiały (patyczki, spinacze, flausz, wstążki) i sposoby ich łączenia (klejenie, zszywanie). 



Istotą realizacji w tym przypadku jest odważne, kreatywne myślenie i pomysłowość, 

przekroczenie wyobrażenia o tradycyjnej zakładce, uruchomienie wyobraźni i fantazji. 

2. Każdą pracę należy sfotografować i wysłać na adres mailowy filia_3@biblioteka.lodz.pl 

razem z  KARTĄ ZGŁOSZENIA (w załączeniu) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na 

adres: BMwŁ, Filia Nr 3 91-052 Łódź, ul. Osiedlowa 6 do dn.: 14.12.2020  roku. 

4. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatora. 

5. Komisja oceniać będzie przede wszystkim pomysłowość i estetykę wykonania. 

6. Najciekawsze projekty zostaną nagrodzone w ramach kategorii wiekowych. 

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 16 grudnia 2020 r. za pośrednictwem strony 

internetowej Biblioteki Miejskiej w Łodzi oraz profilu Facebookowego „Biblioteka przy 

Osiedlowej”. 

8. Zwycięzcy zostaną zaproszeni po odbiór nagród do  BMwŁ Filia Nr 3  91-052 Łódź, ul. 

Osiedlowa 6 we wskazanym wcześniej terminie. 

9. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają: 42 654-23-85 (Biblioteka – p. 

Barbara Jabłońska) . 

 

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 oraz w celach reklamowych.  

2.Zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza uzyskanie przez instytucję zgłaszającą zgody 

rodziców lub opiekunów uczestnika  

na udział w konkursie. 

3. Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora konkursu swoich danych osobowych i wizerunku.  

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom i pozostaną do dyspozycji 

organizatora.  

5. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji 

regulaminu konkursu „Książki kochamy i zakładki wyrabiamy!”. 


