Regulamin
konkursu na wykonanie książki dotykowej
dla dzieci niewidomych i słabowidzących
Cele




Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na potrzeby dzieci
niewidomych i słabowidzących
Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży, promocja czytania i
literatury dla dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni.
Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników, kreatywności, umiejętności
tworzenia przedmiotów pięknych a zarazem funkcjonalnych.

Warunki uczestnictwa








Konkurs skierowany jest do całych rodzin. Prace mogą wykonywać dzieci wraz z
opiekunami.
W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych
konkursach.
Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że praca zgłoszona na Konkurs została
wykonana osobiście.
Do każdej zgłoszonej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia . Karta w
formie elektronicznej dostępna jest do pobrania na stronie www.biblioteka.czest.pl.
Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.

Wymagania jakie powinna spełniać praca konkursowa





Przedmiotem konkursu jest projekt i wykonanie jednego egzemplarza książeczki dla
dzieci niewidomych i słabowidzących z ilustracjami dotykowo-teksturowymi.
Książka powinna zawierać minimum 4 a maksymalnie 10 ilustracji dotykowych.
Tekst powinien być krótki, napisany grubymi czarnymi literami na białym tle (np.
czcionką Arial 14 pkt.) - czyli w tzw. "czarnodruku". Wszystkie elementy ilustracji
muszą być solidnie przymocowane i bezpieczne dla małego dziecka, a sama
książka powinna być mała, poręczna i nie zawierać zbyt wielu informacji. Ilustracje
wykonane z różnych materiałów (szorstkich, gładkich, włochatych, twardych,
miękkich, zimnych, ciepłych) mają stymulować wszystkie zmysły - mogą więc
grzechotać, piszczeć, szeleścić. Dzieci słabowidzące docenią też kontrastowe,
intensywne kolory, elementy błyszczące i odbijające światło.
Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną i
nienagradzaną w konkursach plastycznych.
Prace można składać w Bibliotece Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego lub
wysyłać na adres: promocja@biblioteka.czest.pl do 27 maja 2022 r.

Kryteria oceny


twórczy charakter pracy,



zgodność z tematyką,



pomysłowość w stworzeniu pracy,



estetyka pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu




Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 czerwca 2022 r., a wyniki konkursu zostaną
ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki Publicznej: www.biblioteka.czest.pl.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 4 czerwca 2022 r. podczas Literackiego
Pikniku odbywającego się w ramach Festiwalu Bajki w Parku im. S. Staszica w
Częstochowie.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową lub
telefoniczną.

Nagroda
Za nagrodzone prace zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości 2000 zł.
Postanowienia końcowe
Najciekawsze projekty opublikowane zostaną na stronie internetowej Biblioteki Publicznej
im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie i zostaną wykorzystane do stworzenia
wystawy. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w
każdym czasie bez podania przyczyny.
Konkurs odbywa się w ramach 8. Festiwalu Bajki – projektu dofinansowanego przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa. Niniejszy
regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej instytucji
organizującej konkurs: www.biblioteka.czest.pl

