
 

 

Regulamin regionalnego konkursu dla bibliotek:  

Zapraszamy dzieci do „Tutlandii” 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 

Wielkopolskim 

2. CELE KONKURSU 

2.1. Promocja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

2.2. Inspirowanie bibliotekarzy do realizacji ciekawych zajęć animacyjnych w oparciu 

o literaturę dziecięcą 

2.3. Popularyzacja twórczości Agnieszki Ginko-Humphries 

3. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

3.1. W konkursie wziąć mogą udział wszystkie biblioteki gminne oraz ich filie z terenu 

północnej części województwa lubuskiego 

3.2. Warunkiem uczestnictwa jest zrealizowanie w bibliotece zajęć promujących 

czytelnictwo dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat w oparciu o książkę „Tutlandia” 

Agnieszki Ginko-Humphries i przesłanie dokumentacji do dnia 10 września 2018 r.  

3.3. Każda z bibliotek może zgłosić do konkursu tylko jedno wydarzenie promujące 

czytelnictwo, zorganizowane od 16 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r. 

3.4. Wymagana jest dokumentacja zrealizowanych zajęć w formie płyty CD 

zawierającej: 

 plik z opisem zajęć 

 plik z fotorelacją 

 plik z materiałami wykorzystanymi podczas realizacji i promocji zajęć 

3.5. Dokumentację należy przesłać z dopiskiem Konkurs dla bibliotek pt. Zapraszamy 

dzieci do „Tutlandii” na adres: 



Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta 

ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

 

4.1. Dokumentację oceni jury powołane przez Organizatora 

4.2. Laureaci konkursu (trzy biblioteki) otrzymają nagrody: 

 4.2.1. W bibliotece, która zajmie pierwsze miejsce, zorganizowane zostanie 

spotkanie Agnieszki Ginko-Humphries, autorki „Tutlandii”, z dziećmi. Zwycięska 

biblioteka otrzyma również książki ufundowane przez wydawnictwo Media 

Rodzina 

 4.2.2. Biblioteki, które zajmą drugie i trzecie miejsce nagrodzone zostaną 

książkami wydawnictwa Media Rodzina 

4.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 17 września 2018 r. na 

stronie www.wimbp.gorzow.pl 

4.4. Laureaci konkursu zostaną również poinformowani mailowo i/lub telefonicznie 

przez Organizatora o wynikach konkursu oraz miejscu i terminie odebrania nagród 

książkowych.  

4.5. Spotkanie  w zwycięskiej bibliotece z Agnieszką Ginko-Humphries odbędzie się 

w dniu uzgodnionym z autorką. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu i regulaminu rozstrzyga 

Organizator 

5.2. Informacji szczegółowych na temat konkursu udziela: 

Anna Królewicz-Spętany, mail: a.krolewicz@wimbp.gorzow.pl, 95 727 70 72 

 

 

 

 


