
         Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ 
XII POZNAŃSKICH SPOTKAŃ TARGOWYCH

KSIĄŻKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

KSIĘGARNIA POZNAŃSKA, 
POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK

ORAZ
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

OGŁASZAJĄ
  KONKURS PLASTYCZNY

DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA  TEMAT:

„Zwierzęta w książkach – Mój ulubieniec”

1. Narysuj, namaluj, zaprojektuj lub wykonaj w dowolnej technice 
pracę plastyczną, w której przedstawisz swojego ulubionego zwierzęcego 
bohatera literackiego. 

2. Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest do uczniów poznańskich szkół 
podstawowych.

3. Założenia organizacyjne: 
1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy,
2. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać lub złożyć osobiście jedną 
pracę na dany temat.
3. Każda praca musi być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące 
dane:
             - imię i nazwisko;

             - data urodzenia;
             - nazwa szkoły, klasa...;

- adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy szkoły/placówki zgłaszającej;
- imię i nazwisko opiekuna;
4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników 
konkursu na stronie internetowej organizatora).
6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: 
www.ksiegarniapoznanska.pl
7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronach internetowych: MTP, 
Księgarni Poznańskiej i PTWK, laureaci będą zawiadomieni telefonicznie.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
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4. Termin nadsyłania prac:
Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 11.03.2013  (decyduje data 
wpływu!)
pod adresem:

            Księgarnia Poznańska Centrum Handlowe M1
ul. Szwajcarska 14
61-285 Poznań

Od 01 marca 2013 prace można składać osobiście w  centrum miasta w 
naszej nowej księgarni:

Galeria M/M 
Skład Kulturalny 
narożnik ulic Św.Marcin/Al.Marcinkowskiego

z dopiskiem: 
KONKURS PLASTYCZNY  „  Zwierzęta w książkach – Mój ulubieniec”

5. OCENA PRAC I NAGRODY: 
1. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 
- klasy I-III 
- klasy IV-VI

      2. Prace oceniać będzie Jury Konkursowe, składająca się m.in. z ilustratorów 
           i autorów książek dla dzieci, powołane przez organizatorów.

3. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów.

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas 
XII Poznańskich Spotkań Targowych – Książka dla Dzieci i Młodzieży 
na terenie MTP , ul. Głogowska 14,   60-734 Poznań.

      Dzień, godzinę i dokładne miejsce uroczystości znajdziecie Państwo w programie targów.

Telefony kontaktowe do organizatorów:
605 252 695, 605 252 601
e-mail: jmapias@wp.pl

Pozdrawiam,
Jolanta Maćkowiak-Piasecka
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