
Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny 

„Księga moich bajek” 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec w Łeknie zaprasza uczniów klas II, III, IV i V szkół 

podstawowych z terenu Powiatu Wągrowieckiego do wzięcia udziału w konkursie 

 na księgę ulubionych bajek. 

Cele konkursu: 

* rozwijanie zainteresowao czytelniczych, 

* promocja czytelnictwa wśród uczniów, 

* rozwijanie zdolności plastycznych,  

* rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,  

* popularyzacja twórczości dziecięcej.  

 

Uczestnicy konkursu: 

 Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

- kategoria I – uczniowie klas II i III szkół podstawowych 

- kategoria II – uczniowie klas IV i V szkół podstawowych 

 

Szczegóły konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest własnoręcznie wykonana księga ulubionych bajek – mogą to byd 

lektury. Forma księgi: 

- praca musi stanowid całośd – może byd zeszyt lub segregator(wszystkie kartki muszą byd 

spięte i tworzyd książkę), 

- księga nie może byd większa niż format A4, 

- księga musi zawierad stronę tytułową, na której znajdą się : imię i nazwisko wykonawcy, 

klasa, szkoła, 

- księga powinna zawierad opisy od 5 do 10 wybranych bajek – na opracowanie jednej bajki 

można przeznaczyd max. 3 strony, 

- opis każdej bajki powinien zawierad: 

   *tytuł, imię i nazwisko autora opisywanej bajki, 

   *w opisie może się znaleźd np.: charakterystyka głównego bohatera, opis wybranego 

zdarzenia, czego można się dowiedzied z książki, co jest w niej zachwycające lub zadziwiające 

lub dlaczego jest warta polecenia, 

  * wszystkie opisy muszą byd wykonane własnoręcznie – żadne elementy nie mogą byd 

wydrukowane, 

  * własnoręczne ilustracje związane z treścią przeczytanej bajki  - mogą byd wykonane 

dowolną techniką, 

- wszystkie prace przechodzą na własnośd organizatora. 

 

 



 

Miejsce i termin składania prac: 

 Prace należy dostarczyd osobiście lub przesład na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie, 

ul. Podgórna 5, 62-105 Łekno, tel: 672616011. Prace należy dostarczyd do 20.04.2017r.  

 

Ocena i wręczenie nagród: 

- Oceny dokona powołane przez Organizatora jury,  

- Powołane jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę: 

 *zgodnośd pracy z regulaminem konkursu, 

 *samodzielnośd, 

 *estetykę i starannośd opisów i ilustracji, 

 *błędy ortograficzne, stylistyczne i językowe, 

 *zgodnośd opisów z treścią wybranej bajki, 

 *kreatywnośd, 

- O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie  

do dnia 28.04.2017r. wyłącznie laureaci konkursu, 

- wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie www.gokwagrowiec.pl. 

 

 

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, a także zgodą rodziców 
 i opiekunów prawnych uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych, nieodpłatnego 
wykorzystywania zdjęd wykonanych podczas konkursu w publikacjach oraz na stronie internetowej 
Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 1997 r., poz. 833 z późniejszymi zmianami). 

 

 

  

http://www.gokwagrowiec.pl/

