Głogów, dnia 15.02.2019 r.

Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego
zaprasza Grupy Przedszkolne z głogowskich przedszkoli
oraz
Uczniów szkół podstawowych w Głogowie
do udziału w konkursie plastyczno-literackim

Mój przyjaciel Robot
Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży, zainteresowanie biblioteką i jej zbiorami, budzenie
potrzeb edukacyjnych i poznawczych oraz zainteresowanie światem
nowych technologii i właściwym ich użytkowaniem.
Motywem przewodnim pracy powinien być: robot, jego
przeznaczenie oraz problem, który przy użyciu robota można
rozwiązać.
Konkurs organizowany będzie w trzech kategoriach wiekowych:

• grupy przedszkolne
• klasy I-III
• klasy IV-VI
Dla autorów najbardziej pomysłowych prac organizator przewiduje
nagrody.
Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Lokalnej
Osiedla Głogowskiego (ul. Perseusza 13) w terminie do 05.04.2019
r. Wybrane prace będą prezentowane na wystawie „Robotolandia”.
Szczegółowych informacji nt konkursu udziela p. Kamila
Anczarska. Tel. 76 726 56 24, e-mail: filia2@mbp.glogow.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin Konkursu Plastycznego

Mój przyjaciel Robot
I. Organizator: Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego
II. Cele konkursu:
• propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
• zainteresowanie biblioteką i zbiorami;
• budzenie potrzeb edukacyjnych i poznawczych;
• rozwijanie wyobraźni, innowacyjności i pomysłowości;
• zainteresowania nowymi technologiami i właściwym ich użytkowaniem.
III. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do grup przedszkolnych oraz uczniów szkół
podstawowych.
2. Organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: grupy przedszkolne,
klasy I-III oraz klasy IV-VI.
3. Dzieci w wieku przedszkolnym wykonują grupową pracę zbiorową, uczniowie
szkoły podstawowej wykonują pracę samodzielnie.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z jego regulaminem, a
następnie wykonać pracę, której tematem przewodnim będzie: robot, jego
przeznaczenie, problem, który przy użyciu robota można rozwiązać,
możliwości technologiczne, świat wirtualny, roboty dziś, życie w
przyszłości.
5. Dla autorów najbardziej pomysłowych prac organizator przewiduje nagrody.
IV. Technika i forma prac konkursowych:
Prace mogą być wykonane w dowolnej formie i technice plastycznej:
• na płaszczyźnie: rysunek (np. tuszem, ołówkiem, węglem, pastelami);
malarstwo (akryl, oleje, akwarele, kolaż, pastele); wyklejanki
(bibuła, plastelina, materiały włókiennicze)
• z wykorzystaniem technik przestrzennych (instalacje z wykorzystaniem
np. tworzyw sztucznych, drewna, tkanin, włóczki, papieru, plasteliny,
modeliny; rzeźby w gipsie itp.)
V. Termin dostarczania prac
Prace konkursowe należy dosarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na
adres: Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego
ul. Perszeusza 13, 67-200 Głogów
w terminie do 05.04.2019 r.
VI. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie „Robotolandia”, którą
podziwiać będzie można w BLOG-u w terminie 16.04 – 31.05.2019 r.
VII. Szczegółowych informacji nt konkursu udziela p. Kamila Anczarska tel.
76 726 56 24,
e-mail: filia2@mbp.glogow.pl

