
XII Powiatowy
Festiwal Twórczości
Dziecięcej 

Przyjaciół gromadka Kubusia Puchatka – 
w 130. urodziny A. A. Milne

Regulamin:

� XII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej, zwany dalej Konkursem, ogłasza Oddział dla Dzieci 
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

� Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 15 lat z powiatu włodawskiego
� Hasło  edycji  2011/2012  r.  : „PRZYJACIÓŁ  GROMADKA  KUBUSIA  PUCHATKA  –  W  130. 

URODZINY A. A. MILNE”.
� Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego
� Tematem prac konkursowych powinny być: życie i twórczość A. A. Milne, bohaterowie jego utworów, 

ekranizacje i adaptacje książek A. A. Milne
� Do Konkursu można zgłaszać prace w kategoriach: plastycznej (technika dowolna – rysunek, grafika, 

malarstwo,  plakat,  i  in.),  literackiej (forma  dowolna  –  wiersz,  opowiadanie,  piosenka  i  in.), 
multimedialnej (film, prezentacja multimedialna i in.)

� Prace w kategorii plastycznej nie mogą przekraczać wymiarami formatu A3
� Każdy uczestnik może zgłosić 2 prace w każdej z kategorii
� Prace konkursowe powinny być  opisane:  nazwisko  i  imię,  klasa,  nazwa szkoły,  miejscowość,  tytuł 

pracy,  nazwisko i  imię  nauczyciela  – opiekuna oraz zawierać  deklarację  zgody rodziców na udział 
dziecka w Konkursie

� Prace ocenią  komisje  powołane  dla  każdej  z  kategorii  wg  klas:  szkoła  podstawowa:  0-III,  IV-VI, 
gimnazjum I-III 

� Kryteria  oceny:  zgodność  z  regulaminem,  samodzielność,  oryginalność  i  innowacja  twórcza 
w interpretacji tematu

� Prace  można  składać  osobiście  lub  tradycyjną  drogą  pocztową  (Miejska  Biblioteka  Publiczna  we 
Włodawie, ul. Szkolna 7, 22-200 Włodawa) w terminie od 14. 11. 2011 r. do 16. 03. 2012 r.

� Przewidywany  termin  Finału  XII  Powiatowego  Festiwalu  Twórczości  Dziecięcej  w Tygodniu 
Bibliotek  (maj  2012  r.), wszyscy  laureaci  zostaną  powiadomieni  pisemnie  bądź  telefonicznie. 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu Finału.

� Prace nagrodzone i wyróżnione zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej
� Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac nagrodzonych oraz ich publikacji 

� Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników na potrzeby 
Konkursu na podstawie deklaracji złożonej przez rodziców bądź prawnych opiekunów uczestników 
Konkursu (deklaracja dostępna do pobrania pod adresem www.mbpwlodawa.blox.pl),

� Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu 
� Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  telefonicznie:  57-21-103,  57-21-492  u  p.  Edyty  Pietrzak 

i p. Joanny Orzeszko

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE � ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa, tel. 082 57221103,

 e-mail: mbpwlodawa@gmail.com

www.mbpwlodawa.blox.pl  ,  www.facebook.com/mbpwlodawa   

Pozwolą Państwo, że się przedstawię,

to ja, Kubuś Puchatek,

choć teraz Was może trochę bawię,

nadzieję mam, że także uczę :)

Edyta Pietrzak


