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Regulamin konkursu  

pt. „Nakr ęceni na bibliotekę” 
 
1.Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka w Nowym Targu. 

 
2. Celem konkursu jest: 

• rozbudzenie zainteresowania biblioteką szkolną, 
• mobilizowanie uczniów do czytania, 
• twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu, 
• motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia, 
• kształtowanie umiejętności pracy w grupie. 

 
3. Zadaniem konkursowym jest nagranie filmiku zachęcającego do korzystania z 
biblioteki i propagującego czytelnictwo. 

• filmik powinien zawierać hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo, 
• czas trwania filmu nie może przekraczać 2 minut, 
• filmiki należy przekazać nagrane na płytę DVD-ROM w wybranym 

formacie (wmv, avi, mpeg2, mpeg4 lubmp4), 
• dopuszczalna jest praca grupowa, 
• każdy uczestnik lub zespół może dostarczyć tylko jeden filmik. 

 
4. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: 

• gimnazja, 
• szkoły ponadgimnazjalne. 

oraz na dwóch stopniach organizacyjnych: 
• etap szkolny, 
• etap międzyszkolny. 

 
5. Etap szkolny: 

• konkurs prowadzi i koordynuje nauczyciel-bibliotekarz, 
• wyłanianych jest trzech laureatów, których prace będą przesłane do 

Biblioteki Pedagogicznej do etapu międzyszkolnego, 
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• konkurs na terenie szkoły może być przeprowadzony w dowolnym 
terminie, z tym, że  powinien zakończyć się do 15 kwietnia 2016 r. 
 

6. Etap międzyszkolny: 
• zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie karty 

zgłoszeniowej (dostępnej na stronie internetowej Biblioteki 
Pedagogicznej) oraz dostarczenie jej do organizatora (elektronicznie lub 
tradycyjnie), 

• ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i nadsyłania prac upływa 20 
kwietnia 2016 r., 

• z nadesłanych prac jury konkursowe w terminie do 30 kwietnia 2016 r. 
wybierze po trzech laureatów dla każdej kategorii szkolnej i ogłosi wyniki 
na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej, oraz powiadomi 
laureatów elektronicznie, 

• przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
pomysłowość, kreatywność, inspiracja, 

• uroczyste zakończenie konkursu wraz z prezentacją nagrodzonych prac i 
rozdaniem nagród nastąpi w maju 2016 r. podczas obchodów Tygodnia 
Bibliotek. 
 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac 
konkursowych oraz ich wykorzystania w celach promocyjnych bez 
dodatkowych gratyfikacji. 
 
8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dn. 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 
9. Inne sprawy związane z konkursem, a nie objęte niniejszym regulaminem 
reguluje na bieżąco organizator konkursu, tj. Biblioteka Pedagogiczna w 
Nowym Targu. 
 
 
 
 


