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Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 

w ramach 

VIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego 
 

 

 

ogłasza 

 konkurs na ilustrację do książek  

o przygodach Muminków Tove Jansson  
dla przedszkolaków i uczniów klas 0-III szkół podstawowych 

  z terenu powiatu wejherowskiego 
 

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do wybranej książki Tove Jansson „Muminki”  
 

CELE KONKURSU: 
 

  włączenie się w obchody 100 rocznicy urodzin Tove Jansson, 

  rozwijanie u dzieci pasji czytania i zainteresowania literaturą, 

  popularyzacja biblioteki, książek i czytelnictwa w środowisku lokalnym, 

 odkrywanie talentów plastycznych, 

  rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci: inwencji, wyobraźni i pasji poprzez własną 

aktywność twórczą, 
 

TECHNIKA I FORMA PRAC: 
 

Prace wykonane techniką dowolną poza formami przestrzennymi, w formacie A3 lub A4. 

Pracę należy podpisać: 

- imię i nazwisko oraz szkoła, klasa, 

- dokładny adres domowy,  
- numer telefonu domowego lub komórki, 

- numer telefonu instytucji zgłaszającej (szkoły, biblioteki), 

- adres e-mail, 
- imię i nazwisko opiekuna. 
 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.  
 

UCZESTNICY KONKURSU: 
 

Przedszkolaki oraz uczniowie klas 0-III szkół podstawowych z terenu powiatu wejherowskiego. 
 

TERMIN: 
 

Prace można  nadsyłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, ulica Kaszubska 14 lub 

dostarczyć osobiście do Wypożyczalni dla Dzieci w terminie do 12 listopada 2014 roku. 
 

PRAWA AUTORSKIE: 
 

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie i nie 

będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na organizatora 

prawa autorskie, art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.(Dz. U. nr 24 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują 

warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie prac. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 
 

Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: dzieci do lat 7 włącznie oraz uczniowie w wieku 8-9 lat. 

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 24 listopada podczas uroczystego zakończenia VIII Powiatowego 

Konkursu Czytelniczego. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni pisemnie za pośrednictwem 

instytucji zgłaszającej: szkoły, biblioteki lub bezpośrednio na adres domowy w przypadku zgłoszeń 

indywidualnych. Informacje o wynikach konkursu zamieścimy  na stronie internetowej Biblioteki.  
 

 ORGANIZATOR KONKURSU: 
 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ulica Kaszubska 14. 


