
 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  

         
„KSIĄŻKOWI BOHATEROWIE ASTRID LINDGREN” 

 

1. ORGANIZATOR  

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich 

2. TEMAT 

W roku 2020 przypada 113 rocznica urodzin, 18 rocznica śmierci Astrid Lindgren oraz 75 

rocznica „narodzin” Pippi Langstrumpf 

Tematem konkursu jest samodzielne stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej bohaterów 

książek lub ilustrację do ulubionej książki. Uczestnicy konkursu mogą też wykonać kukiełkę, 

makietę lub inne rękodzieło z zakresu ceramiki, rzeźby, haftu, krawiectwa o tematyce 

nawiązującej do tematu przewodniego. (”Dzieci z Bullerbyn”, „Pippi na południowyn 

Pacyfiku”, „Pippi wchodzi na pokład”, „Emil ze Smalandii”, „Madika z Czerwcowego 

Wzgórza”, „Ronja, córka zbójnika”, „Zwierzenia Britt- Mari”, „Lotta z ulicy Awanturników”) 

3.CEL  

Konkurs ma na celu: popularyzację twórczości Astrid Lindgren. 

Możliwość zaprezentowania swoich zdolności plastycznych i artystycznych rozwijanie 

wyobraźni wrażliwości estetycznej poprzez sztukę. 

Propagowanie czytelnictwa i zwiększenie zainteresowania literaturą  

4. UCZESTNICY 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, uczniowie 

Niepublicznych Szkół Specjalnych oraz świetlic terapeutycznych  

Konkurs oceniany będzie w pięciu kategoriach: 

✓ I kategoria: przedszkolaki 

✓ II kategoria: uczniowie szkół podstawowych klasy I – IV  

✓ III kategoria: uczniowie szkół podstawowych klasy VI – VIII   

✓ IV kategoria: uczniowie Niepublicznych Szkół Specjalnych  

✓ V kategoria: uczniowie ze Świetlic Terapeutycznych 



 

5. WARUNKI KONKURSU: 

✓ Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną, własnoręcznie wykonaną pracę, 

którą wykona dowolnymi technikami z zakresu malarstwa (rysowanie, malowanie, 

wyklejanie, wydzieranie, grafika),  ceramiki, rzeźby, haftu, krawiectwa lub innego 

rękodzieła. 

✓ Każda praca musi posiadać na odwrocie tytuł, dane osoby: imię i nazwisko, wiek, 

klasa, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, numer telefonu 

rodzica lub prawnego opiekuna  

✓ Prace inne niż plastyczne (rysunki) będą zwracane wykonawcom po zakończeniu 

całej procedury konkursowej, zaś prace plastyczne młodzieży szkolnej przechodzą 

na własność Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. 

✓ Termin dostarczenia prac upływa z dniem 22.07.2020 roku. Prace dostarczone po 

wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w konkursie, nie zostaną również 

odesłane nadawcy. 

✓ Prace będzie można składać w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda  

w Ludwikowicach Kłodzkich do dnia 22.07.2020 roku. 

6. UWAGI KOŃCOWE:  

✓ Prace będą oceniane pod względem poprawności nadania tytułu pracy, zrozumienia 

tematu, kreatywności uczestnika, interpretacji i ogólnej estetyki wykonania pracy 

przez specjalnie powołaną komisję. Komisja wyłoni po 3 zwycięzców z każdej 

kategorii. 

✓ Każdy uczestnik wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia  

i nazwiska autora pracy, oraz przetwarzanie danych osobowych umieszczonych  

w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu, jak również 

wykorzystania tejże pracy w działalności Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda  

i Stowarzyszenia (tj. publikowanie, przetwarzanie elektroniczne, wykorzystywanie 

do celów promocyjnych).  

✓ Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

zgodą na publikacje wizerunku i dostarczonych prac. Udział w konkursie jest 

dobrowolny i bezpłatny.  

✓ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 lipca 2020 r., a jego wyniki zostaną  

opublikowane na stronie www.ckg.nowaruda.pl. 

http://www.ckg.nowaruda.pl/undefined/


✓ Autorzy zwycięskich prac zostaną telefonicznie powiadomieni o przyznaniu 

nagrody,  i sposobie jej odbioru. 

✓ Prezentacja nagrodzonych prac, ze względu na zagrożenie Covid – 19, będzie 

możliwa na stronie internetowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda  

http://www.ckg.nowaruda.pl oraz na portalach społecznościowych instytucji. 

 

Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Biblioteka w Centrum Kultury Gminy 

Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkie. – Tel 74 871 65 28 

  

http://www.ckg.nowaruda.pl/

