
LUBIĘ CZYTAĆ   V EDYCJA   2019
Regulamin konkursu literacko-fotograficzno-plastycznego „Lubię czytać”

1. Organizator:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy,
Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy. 

3. Terminarz:
- Rozesłanie informacji o konkursie do 12.03.2019 r.
- Termin dostarczania zgłoszeń do 30.04.2019 r. 
-  Rozstrzygnięcie  finałowe  konkursu  i  wyłonienie  laureatów  w  grupach  szkół
podstawowych 18.05.2019 r. w auli i w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i
Sportu w Choroszczy o godz. 11.00

4. Forma prac:
a)  zdjęcie  w  stroju  zainspirowanym  lekturą,  osoba  na  zdjęciu  powinna  czytać
książkę, z której pochodzi dana postać + uzasadnienie pisemne, dlaczego została
wybrana  ta  właśnie  postać  (rozmiar  pracy  pisemnej  nie  większy  niż  ½  strony
znormalizowanego maszynopisu – czcionka Calibri lub Times New Roman rozmiar
12, interlinia 1,5), wydrukowane zdjęcie w formacie A4 lub A3 należy dostaczyć do
Biblioteki
b)  praca  plastyczna  zainspirowana  lekturą  +  uzasadnienie  pisemne,  dlaczego
została  wybrana ta  właśnie  postać  (rozmiar  pracy  pisemnej  nie  większy  niż  ½
strony znormalizowanego maszynopisu – czcionka Calibri lub Times New Roman
rozmiar 12, interlinia 1,5), praca plastyczna powinna być w formie umożliwiającej
transport i ekspozycję w pionie,

5. Pracy należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem.

6. Cele i założenia programowe:
- promocja powiatu białostockiego, gminy Choroszcz i miasta Choroszczy,
- upowszechnienie piękna języka polskiego,
- rozbudzenie i promocja czytelnictwa,
- rozbudzanie pasji plastycznych, literackich i fotograficznych

7. Uczestnicy:
Uczestnikami mogą być jedynie osoby zamieszkałe na terenie gminy Choroszcz.

Uczestnicy są podzieleni na 3 grupy wiekowe:
- uczniowie szkół podstawowych,
- młodzież gimnazjalna i licealna do 18 r.ż.,
- dorośli

Zgłoszenia należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej  M-GCKiS w 
Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29, z dopiskiem „LUBIĘ CZYTAĆ”  osobiście w 
terminie do 30.04.2019 r. (włącznie). Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne ze 
zgodą na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika przez M-GCKiS i patronów 
medialnych w ramach informacji prasowej o wynikach konkursu i wystawy 
pokonkursowej.

9. Ocena uczestników.
Uczestnicy konkursu będą oceniani przez jury. Jury decyduje o przyznaniu nagród.
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

10. Patronat medialny nad konkursem sprawuje „Gazeta w Choroszczy”

11. Organizator zastrzega, że nie ma wymienialności nagród rzeczowych na ich
równowartość.

12.  Sprawy  nie  ujęte  regulaminem  i  sporne  rozstrzyga  jury  oraz  organizator
(MGCKiS  w  Choroszczy),  jednocześnie  jury  oraz  organizator  zastrzegają  sobie
prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela:
Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy
ul. H. Sienkiewicza 29, 
16-070 Choroszcz
tel. 85 710-23-93, 
e-mail:  biblioteka@choroszcz.pl,  w  temacie  prosimy  wpisać:  „Lubię  czytać  -
pytanie”

mailto:biblioteka@choroszcz.pl

