Dzień dobry

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie: "Ekologiczna zakładka do książki” pod hasłem:
„Smog – STOP!”.
Data nadsyłania prac - 26 lutego 2018 r.
Szczegóły poniżej.
Pozdrawiam,
Lidia Bochan
Aleksandra Kaczmarek
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Regulamin konkursu
„Ekologiczna zakładka do książki”
Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ekologiczna zakładka do książki”.
2. Organizatorem konkursu jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile,
tel. 67 213 11- 27. Koordynatorem konkursu ze strony organizatora są p. Aleksandra
Kaczmarek (e – mail: a.kaczmarek@cdn.pila.pl) oraz p. Lidia Bochan (e- mail:
l.bochan@cdn.pila.pl).
3. Nagrody zostaną przyznane za 3 pierwsze miejsca oraz 2 wyróżnienia.

Cele i założenia konkursu
1. Wspomaganie pracy szkół w zakresie realizacji Kierunków Polityki Oświatowej
Państwa: „Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej
i informatycznej”.
2. Popularyzacja czytelnictwa i świadomości czytelniczej wśród dzieci w wieku
przedszkolnym (5-6 lat).
3. Zachęcanie dzieci do obcowania z książką.
4. Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą.
5. Pobudzanie kreatywności, twórczości i wyobraźni.
6. Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego.
7. Zachęcanie do korzystania z księgozbioru w bibliotekach osiedlowych, miejskich
i biblioteki pedagogicznej wraz z opiekunem.
8. Współpraca przedszkoli z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Pile.

Zasady konkursu
1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, 5 i 6 – latków z powiatu
pilskiego.
2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie ekologicznej zakładki do książki pod hasłem
„Smog – STOP!”. Technika dowolna.

3. Jedną zakładkę wykonać może 1 dziecko.
4. Nauczyciel lub opiekun przesyła prace wraz z uzupełnionymi Kartami uczestnika dla
każdego dziecka (załącznik nr 1) bądź przynosi je osobiście do Publicznej Biblioteki
Pedagogicznej do dnia 26 lutego 2018 r. Na odwrocie zakładki powinno znajdować się
imię i nazwisko autora. W innym przypadku prace będą zdyskwalifikowane.
5. Spośród nadesłanych prac – zakładek, komisja w składzie: nauczyciele bibliotekarze
z PBP w Pile wybierze miejsce I, II, III oraz dwa wyróżnienia.
6. Kryteria oceny prac:
- kreatywność autorów
- samodzielne wykonanie pracy
- zgodność merytoryczna z tematem konkursu
- walory estetyczne
7. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 7 marca 2018 roku na stronie internetowej biblioteki
pedagogicznej www.bp.pila.pl
8. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 12 marca 2018 roku w Czytelni Publicznej Biblioteki
Pedagogicznej w Pile przy ul. Bydgoskiej 21 o godz. 12.00.
9. Nagrodą za pierwsze miejsce, oprócz nagrody rzeczowej, będzie wykorzystanie motywu
z nagrodzonej zakładki do projektu zakładki pamiątkowej przy Czytaniu Narodowym
2018 zorganizowanym przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile. Biblioteka
zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w projekcie.
10. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin rodzice/opiekunowie prawni
Uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników oraz
publikację wizerunku przez Organizatorów. Dane będą wykorzystane w celu
przeprowadzenia niniejszego konkursu.
11. Przystępując do konkursu rodzic/opiekun wyraża zgodę na prezentację prac uczestników
na wystawie zorganizowanej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile.

Komisja konkursowa

