
 

1. Organizatorzy:   

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale wraz z filiami 

na terenie Gminy Boguchwała.   

   

2. Patronat medialny:   

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym „Wiadomości Boguchwalskich”.   

   

3. Cel:   

Celem konkursu jest:   

• Rozwijanie kultury czytelniczej i literackiej mieszkańców Gminy Boguchwała;   

• Popularyzacja tradycji rodzinnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;   

• Kształtowanie wyobraźni dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez przygotowanie 

komiksów;   

• Zaproponowanie mieszkańcom Gminy Boguchwała ciekawej formy spędzania 

wolnego czasu poprzez aktywność czytelniczą i artystyczną;   

• Promocja usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w lokalnej 

społeczności.   

   

4. Termin:   

ETAP I: środowiskowy – trwa od 1 lipca 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r.    

                Przygotowywanie prac konkursowych – biblioteki filialne przesyłają albumy                  

komiksowe do GBP w Boguchwale.   

ETAP II: gminny – trwa od 22 sierpnia 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.                   Ocena 

prac konkursowych.   

   

Podsumowanie Konkursu „Wesele w mojej rodzinie… komiksem opowiedziane” 

odbędzie się podczas Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, 

organizowanego 2 września 2017 r. w Rezydencji Literackiej Boguchwały (siedziba GBP 

w Boguchwale, przy ul. Dr. Tkaczowa 146).   

   

5. Warunki uczestnictwa:   

PLASTYCZNO -   LITERACKIEGO    

  

REGULAMIN   

  
  

GMINNEGO   
    KONKURS   U   

    



Uczestnikami Konkursu Plastyczno-Literackiego mogą być uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz osoby dorosłe – mieszkańcy Gminy 

Boguchwała.   

   

WYMAGANIA:   

• Samodzielne przygotowanie pracy konkursowej, której tematem będzie uroczystość 

weselna w rodzinie;   

• Pracę konkursową można przygotować w następujących formach:   

1. plastycznej – album komiksowy w formacie A4 (min. 10 stron), przygotowany 

dowolną techniką plastyczną: ilustracja, akwarela, kolaż fotograficzny itp.; 2. 

komputerowej – multimedialny album komiksowy, zapisany w formacie jpg, pdf (min. 

10 stron).  Praca konkursowa nie powinna być zapożyczona z prac innych autorów.   

• Każda z przekazywanych na konkurs prac powinna być opisana (tytuł pracy, nazwisko 

i imię autora komiksu, szkoła, klasa, biblioteka);   

• Do każdej z prac należy dołączyć wypełnioną KARTĘ UCZESTNICTWA.  Bez 

karty uczestnictwa komiks nie będzie oceniany przez komisję!  Karty tej nie 

wolno przyklejać do pracy konkursowej!   

   

6. Zgłaszanie prac konkursowych:   

Zgłoszenia dokonuje uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny, wysyłając             

plastyczny album komiksowy wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa na adres:  Adres:   

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale   

ul. Dr. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała   

   

Prace komiksowe, przygotowane w formie elektronicznej, należy przesłać na adres 

gbp@boguchwala.pl wraz z następującymi informacjami: tytuł pracy, imię i nazwisko 

autora, szkoła, klasa. Uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny przesyła na adres 

GBP w Boguchwale lub dostarcza osobiście kartę uczestnictwa, stanowiącą załącznik 

do Regulaminu Gminnego Konkursu Plastyczno-Literackiego.   

   

Prace komiksowe należy zgłaszać w terminie do 21 sierpnia 2017 r.   

   

7. Ocena prac:   

Albumy komiksowe oceniane będą w następujących grupach wiekowych:  Kategoria 

I  –  uczniowie klas IV-VII SP;   

Kategoria II  –  uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich; Kategoria III  

–  osoby dorosłe.   

   

Komisja oceniać będzie sposób zaprezentowania tematu (zawartość merytoryczną, 

kreatywność ujęcia tematu, zastosowane techniki plastyczne i multimedialne).   

Prace konkursowe, niezgodne z tematem konkursu, nie podlegają ocenie komisji.   

   

8. Uwagi końcowe:   

Wyniki konkursu, zatwierdzone przez komisję konkursową są ostateczne. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator – Gminna Biblioteka  

Publiczna w Boguchwale. Szczegółowych informacji o konkursie można uzyskać  w 

Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale, od poniedziałku do piątku  w godzinach. od 



10oo do 16oo pod numerem telefonu: 17 8715 355 lub na stronie internetowej biblioteki 

www.gbp.boguchwala.org.pl   

   

   

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Nagrody dla LAUREATÓW czekają!   
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