„Nasza Straż Pożarna" - konkurs plastyczny
Zapraszamy wszystkie przedszkolaki i uczniów klas I- III z terenu Gminy Łubniany do
udziału w konkursie pt. "Nasza Straż Pożarna”. Szczegóły znajdziecie w poniższym
regulaminie! Konkurs jest finansowany z budżetu Łubniańskiego Ośrodka Kultury.
Zapraszamy!!!

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku

przedszkolnym i wczesnoszkolnym
pt. „Nasza Straż Pożarna”
§1
Organizatorem konkursu plastycznego jest Biblioteka Publiczna w Brynicy we współpracy z
Ochotniczą Strażą Pożarną w Brynicy.
§2
Konkurs prowadzony jest pod hasłem „Nasza Straż Pożarna”, mającym na celu propagowanie
bezpieczeństwa pożarowego i szerzenie zasad ochrony przeciwpożarowej.
§3
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z
terenu Gminy Łubniany.
§4
Uczestnicy (indywidualnie i samodzielnie) przygotowują prace plastyczne z wykorzystaniem
dowolnych technik graficznych i malarskich związane tematycznie z hasłem konkursu
i przedmiotem działalności Straży Pożarnej w formacie A4 lub maksymalnie A3.

§5
Prace należy składać do dnia 17 kwietnia 2013 roku. Prace, które spłyną po tym terminie nie
będą brane pod uwagę przy ocenie.
§6

1. Prace należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres: Gminna Biblioteka
Publiczna w Łubnianach, ul. Opolska 49, 46-024 Łubniany. Na opakowaniu przesyłki należy
podać nazwę konkursu.
2. Prace powinny zawierać na odwrocie kartę zgłoszeniową
3. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela bibliotekarka Aneta Sowa pod
numerem telefonu:

(77) 4215 992.

§7
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 9 lat.
§8
1. Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja konkursowa powołana przez bibliotekarkę
Anetę Sowa.
2. Wybór prac nagrodzonych nastąpi do dnia 19 kwietnia 2013 roku.
3. Nagrody zostaną przyznane laureatom pierwszych trzech miejsc. Każdy z uczestników
konkursu otrzyma drobny upominek.

4. Wręczenie nagród i upominków odbędzie się dnia 24.04.2013 roku o godz. 11:00
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubnianach, przy ul. Opolskiej 49.
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