
                                                   
Powiatowy Konkurs 

     Literacko – Plastyczny       

      „Kot, książka i ja”  

Dział Dziecięco-Młodzieżowy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Galla Anonima  

zaprasza uczniów szkół podstawowych z Głogowa i powiatu
głogowskiego do udziału w konkursie 

pt:  „Kot, książka i ja”

Koty  są  wyjątkowe!  –  wie  o  tym każdy,  kto  dzieli  z  nimi  życie.  To  obok psów
ulubieni towarzysze człowieka, zarówno w miastach jak i na wsiach. Obchody Światowego
Dnia Kota podkreślają, jak ważne są one dla ich właścicieli. To także czas pomocy kotom
pokrzywdzonym przez los i bezdomnym.

Z tej okazji zapraszamy naszych czytelników do udziału w literacko - plastycznej zabawie
z kotem w tle.

Sięgnijcie po książkę, która przeniesie Was do świata kocich przygód a potem stwórzcie
niepowtarzalną pracę plastyczną, której bohaterem będzie KOT! 

Konkurs  ma  na  celu  promocję  czytelnictwa,  rozwijanie  zdolności  plastycznych  a  także
pomoc  kotom wolno  żyjącym i  bezdomnym  -  podopiecznym schroniska  Głogowskiego
Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom "Amicus".

Zasady uczestnictwa:

• Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów  szkół  podstawowych  z Głogowa  i  powiatu
głogowskiego. 

• Warunkiem  uczestnictwa  jest  dostarczenie  do  siedziby  organizatora  jednej  pracy
plastycznej wraz z  jedną sztuką karmy dla zwierząt.

• W trosce o środowisko, tegoroczna edycja konkursu kładzie nacisk na wykorzystanie
materiałów z odzysku jako tworzywa plastycznego.

• Sugerowana wielkość prac – format A4 lub A3.
• Pracę  należy  wykonać  dowolną  techniką  z  wykorzystaniem  materiałów

pochodzących z recyklingu.
• Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę zgodność z regulaminem, oryginalność

w podejściu do tematu oraz estetykę wykończenia pracy konkursowej.
• Prace dostarczone po terminie oraz nie spełniające wytycznych konkursu nie będą

rozpatrywane .
• Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.
• Decyzje jury są ostateczne.



Prace  konkursowe  wraz  z  kartą  zgłoszenia  i  karmą należy  dostarczyć
w terminie do dnia 28.02.2023 r. do Działu Dziecięco-Młodzieżowego MBP
w Głogowie.
( karta zgłoszenia w załączniku lub do pobrania ze strony MBP ).
    
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I  – klasy I – III 
Kategoria II   – klasy IV – VIII

Laureaci  konkursu  zostaną  poinformowani  o  wynikach  poprzez  swoje  szkoły  oraz
zaproszeni po odbiór nagród do MBP w Głogowie. 

Prace zgłoszone na konkurs zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w MBP.
Zwycięzcy otrzymają  dyplomy i  nagrody ufundowane przez bibliotekę  a  zebrana  karma
przekazana przedstawicielowi schroniska dla zwierząt ,,Amicus”.

Termin dostarczania prac           28.02.2023 r.
Ogłoszenie wyników                   3.03.2023r.

ORGANIZATOR: 
Dział Dziecięco - Młodzieżowym MBP w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 15
67-200 Głogów
tel. (76) 726 56 22.

                          Zapraszamy do udziału w konkursie!


