
 Konkurs Plastyczny
„Moje wymarzone święta”

REGULAMIN
I. Organizatorem konkursu jest Księgarnia TAK Czytam z oddziałem w
Gdyni, przy ul. 10 lutego 19. 

II. Cele Konkursu:
1.Zachęcenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do prezentowania własnej 
twórczości literackiej lub plastycznej.
2.Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie 
ich twórczości.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich, bez żadnych ograniczeń wiekowych.
2. Jeden Autor może nadesłać jedną pracę plastyczną zgodnie z kategorią 
wiekową.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi,  wcześniej 
niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach.

4. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony formularz 
kontaktowy, który jest dostępny u Organizatora oraz na stronie 
www.takczytam.pl/konkursy

Uwaga! Brak informacji pozwalających skontaktować się bezpośrednio z 
uczestnikiem lub jego rodzicami wykluczy z udziału w Konkursie. 

IV. Konkurs literacki:
a) kategorie wiekowe
   - 8-13 lat
   - powyżej 13 lat (również dorośli)
b) temat pracy do wyboru
   - opowiadanie zatytułowane „Fantastyczna opowieść wigilijna”
   - zabawny i kreatywny wiersz o Świętym Mikołaju
 c) praca literacka powinna być wydrukowana lub napisana odręcznie

 d) tekst zgłoszony do Konkursu nie może przekraczać objętości 1000 słów. 



V. Konkurs plastyczny:
a) kategorie wiekowe 
   - do lat 8
b) temat pracy do wyboru
   - „Moja wymarzona choinka”
   - „Mistrzowskie sanie świętego Mikołaja”
VI. Termin i miejsce składania prac:
Prace należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub, w przypadku prac 
literackich, pocztą mailową (gdynia@takczytam.pl) do dnia 30.12.2018 r. w 
Księgarni TAK Czytam przy ul. 10 lutego 19 lu. 1, 81-346 Gdynia. Decyduje data 
stempla pocztowego. (Prace plastyczne zalecamy dostarczyć osobiście ze względu
na możliwość uszkodzenia drogą pocztową). Księgarnia czynna jest od 
poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 oraz w soboty od 10:00 do 14:00. 

V. Jury:
W skład jury konkursu będą wchodzić pracowcy Księgarni TAK CZYTAM oraz 
wybrani sponsorzy i patroni konkursu.

VI. Kryteria oceniania:
  różnorodność technik plastycznych,

  poprawność stylistyczna i językowa,

  samodzielność i oryginalność,

  ogólna estetyka pracy.

VII. Nagrody:
Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody w postaci 
atrakcyjnych wydawnictw książkowych, Kart Przyjaciela Księgarni, dyplomów, 
upominków od Organizatora i sponsorów oraz publikacja na naszej oficjalnej 
stronie internetowej www.takczytam.pl. 

VIII. Wyłanianie laureata Konkursu:
1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.

2. W każdej kategorii wiekowej (do lat 8; 8-13 lat; 13 i wzwyż) zostanie przyznana 
jedna nagroda i ewentualne wyróżnienia.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

4.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 28.12.2018 na stronie 



takczytam.pl/konkursy oraz facebook.com/tak.czytam . Informacje o laureatach 
przekażemy też drogą telefoniczną. 
5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10.01.2019
6. Nagroda może być odebrana osobiście przez laureata bądź przez 
rodzica/opiekuna. 

7. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

IX. Postanowienia końcowe:
1.  Nadsyłając pracę na Konkurs,  Autor zgadza się  na  późniejsze upublicznienie
przez Organizatora na jego stronie internetowej.

2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

3. Prace nie będą zwracane.

4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  terminów  w  niniejszym
regulaminie, jeżeli będą wymagały tego okoliczności obiektywne.

Kontakt: 

Koordynator Konkursu:

Joanna Wróbel

tel. 511-267-414

Księgarnia TAK Czytam

ul. 10 lutego 19

81-346 Gdynia

e-mail: gdynia@takczytam.pl

www.takczytam.pl

www.facebook.com/tak.czytam


