
Regulamin ogólnopolskiego konkursu czytelniczego

„Ulubione. Wakacyjne lektury”

I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu czytelniczego „Ulubione. Wakacyjne lektury” jest

Biblioteka Inspiracji.

2. Patronami  projektu  są:  Fundacja  ABCXXI  „Cała  Polska  Czyta  Dzieciom”,  Fundacja

Ekomini oraz portale Mądrzy Rodzice, Tylko dla Mam, W rodzinie.pl.

3. Sponsorami nagród w projekcie są: Wydawnictwo Adamada, Ameet, Wydawnictwo Nasza

Księgarnia, Wydawnictwo Święty Wojciech.

4. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

II. Cele konkursu  

1. Popularyzacja czytelnictwa.

2. Promowanie ciekawych książek dla dzieci.

3. Wspieranie kreatywności i rozwijanie talentów plastycznych najmłodszych.

III.  Zasady i warunki uczestnictwa  

1. By  wziąć  udział  w  konkursie  należy  przesłać  na  adres  e-mail  organizatora

(konkurs@bibliotekainspiracji.pl)  skan  lub  fotografię  płaskiej  pracy  plastycznej,

stanowiącej ilustrację do dowolnie wybranej książki, przeznaczonej dla czytelników do 12

roku życia.

2. Autorami prac konkursowych mogą być dzieci i młodzież do 12 roku życia.

3. Format oraz technika wykonania pracy są dowolne.

4. Email zgłoszeniowy powinien zawierać następujące informacje: 

a. tytuł i nazwisko autora ilustrowanej książki,

b. imię i nazwisko (ewentualnie pseudonim) twórcy pracy,

c. jego wiek,

d. adres korespondencyjny.

            W tytule maila należy wpisać nazwę konkursu: „Ulubione. Wakacyjne lektury”.

5. W czasie trwania konkursu Uczestnik może nadesłać dowolną ilość prac.
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IV. Terminy

do 15.09. 2017 r. -  nadsyłanie prac.

do  30.09.2017  r.  –  podsumowanie  projektu.  Ogłoszenie  pełnej  listy  nagrodzonych

Uczestników.

V. Nagrody  

1. Spośród nadesłanych prac członkowie redakcji  Biblioteki  Inspiracji  wybiorą 20,  których

Autorzy otrzymają nagrody.

2. Dodatkowo zostaną przyznane 3 nagrody dla  najaktywniejszych Uczestników – autorów

największej ilości prac.

3. Nagrody stanowią książki ufundowane przez Wydawnictwa:

a. Wydawnictwo Adamada: „O wilku, który nie lubił chodzić”, „Komu zupki”, „Iwo

z Nudolandii”,  „Zamczysko  strachulców.  Grom  z  jasnego  nieba”,  „Rodzinka

Hardych”, „Skarb Czarnej Mumii”.

b. Ameet:  „Gdzie  jest  Dory.  Oceany.  Książka  odkrywcy”  (5 egzemplarzy),  „Kraina

Lodu. Nocne niebo. Książka odkrywcy” (5 egzemplarzy).

c. Wydawnictwo Nasza Księgarnia: „Rok na wsi” (5 egzemplarzy).

d. Wydawnictwo  Święty  Wojciech:  „Psalmy.  Książka  do  kolorowania”

(2 egzemplarze).

4. Nagrody wysyłane będą bezpośrednio przez Wydawnictwa, wyłącznie na adresy na terenie

Polski.

VI. Przepisy końcowe  

1. Podsumowanie projektu nastąpi do dn. 30.09.2017 r.

2. Udział  w  konkursie  oznacza  zgodę  na  nieodpłatne  publikowanie  pracy  na  stronach

Organizatora oraz promowanie jej  przez Patronów i Sponsorów projektu – każdorazowo

z podaniem nazwiska lub pseudonimu twórców.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wyżej podanych terminów.

4. W  sprawach  dotyczących  konkursu  prosimy  o  kontakt  mailowy

(konkurs@bibliotekainspiracji.pl).
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