
Regulamin Konkursu na video-recenzję książki 

Organizowanego w ramach Tygodnia Bibliotek 2021 pod hasłem: 

,,Znajdziesz mnie w bibliotece” 

 

1. Organizator: 

Organizatorem jest Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzyżowie 

2. Współorganizator: 

Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej 

3. Cele Konkursu: 
 aktywowanie dzieci i młodzieży do działań twórczych 
 propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży czytelnictwa, jako 

wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu 
 rozwijanie świadomości literackiej 
 doskonalenie umiejętności autoprezentacji 

4. Warunki uczestnictwa: 
 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych z Gminy 

Strzyżów. 
 Zadaniem uczestników Konkursu jest nagranie krótkiego filmu (max 3 min) będącego 

reklamą, relacją, filmem animowanym, muzycznym itp. – 
,,Jednym słowem stwórz coś, co Twoim zdaniem przekaże informację na temat 
Twojej ulubionej książki i zachęci innych do jej przeczytania” 

 Każdy uczestnik przesyła tylko jeden filmik, niepublikowany i  nienagradzany 
nigdzie wcześniej. 

 Warunkiem uczestnictwa jest uzupełnienie karty zgłoszenia (druki do pobrania na 
naszej stronie lub do odbioru po wcześniejszym umówieniu telefonicznym) 

 Wypełnioną i podpisaną kartę należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się 
przy drzwiach wejściowych do biblioteki. 

 Zgłoszenie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 
warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych uczestnika konkursu oraz na rozpowszechnianie wizerunku    
 i nagrania video uczestnika w zakresie konkursowym 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie filmów 
naruszających prawo lub dobre obyczaje oraz godność osobistą jednostki 

 Przekazany Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem do Konkursu egzemplarz filmu staje 
się w momencie jego przekazania własnością Organizatora i nie podlega zwrotowi. 

5. Termin i zasady przekazania prac 
 Prace należy przesłać w terminie nieprzekraczalnym do 15 czerwca 2021. 
 Nagrane materiały należy udostępnić przez np. Dysk Google, OneDrive czy 

Dropbox. Okres dostępu do linku 60 dni 
 Linki do materiałów należy kierować na adres email: bpgimstrzyzow@op.pl 

w formacie MP4 



 Praca powinna zawierać następujące informację: hasło konkursowe, imię i nazwisko 
uczestnika konkursu, klasa, tytuł i autora recenzowanej książki. 
 

6. Kryteria oceny prac konkursowych 
 Sposób zachęcenia czytelników do przeczytania książki 
 Prezentacja tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę 
 Przestrzeganie czasu prezentacji   
 Kreatywność i wykorzystanie rekwizytów 

7. Zasady przyznawania nagród 
 Prace oceni i wyłoni zwycięzców Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 
 W każdej grupie wiekowej zostaną nagrodzone trzy najlepsze prace 

Prace będą oceniane w 3 grupach wiekowych 

I grupa wiekowa – klasa I-III 

II grupa wiekowa - klasa IV-VI 

III grupa wiekowa - klasa VII-VIII 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju podczas Tygodnia Bibliotek 
 

8. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody 
Wszystkie dyplomy i nagrody będą przekazywane w sposób ustalony przez Organizatora       
w sposób bezpieczny, dostosowany do sytuacji i zaleceń epidemicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


