REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
AKADEMIA PANA KLEKSA W DWORZE ARTUSA
ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Dwór Artusa, Wojewódzka Biblioteka
Publiczna: Książnica Kopernikańska w Toruniu, a także biblioteki publiczne, do których
skierowana została oferta.
2. Konkurs odbywa się w ramach projektu Akademia Pana Kleksa w Dworze Artusa, na który
Centrum Kultury Dwór Artusa pozyskało dofinasowanie z Narodowego Centrum Kultury w
ramach programu OJCZYSTY: DODAJ DO ULUBIONYCH.
CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:
1. Kształtowanie postawy szacunku dla języka ojczystego, książek i literatury w kontekście
kultury masowej.
2. Promowanie słowa pisanego jako formy ciekawego spędzania wolnego czasu,
alternatywnego dla lansowanej przez media koncepcji kultury masowej.
3. Pobudzenie i rozwój wyobraźni, sprawności pamięciowej, wrażliwości, pewności siebie,
zainteresowań.
4. Rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktów i pracy w grupie.
5. Wzmocnienie roli Centrum Kultury i bibliotek, jako placówek kulturotwórczych oraz placówek
oferujących ciekawe i aktywne formy spędzania wolnego czasu.
ZASADY KONKURSU:
1. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7-12 lat będących zarejestrowanymi czytelnikami
biblioteki.
2. Zwycięzcami konkursu zostają osoby, które od 1.01.2017 do dnia 11.05.2017 wypożyczyły
największą liczbę książek.
3. Przez książki rozumiane są wydawnictwa, w których tekstu jest więcej niż ilustracji.
4. Wytypowanie zwycięzcy następuje na podstawie kart czytelniczych/systemu bibliotecznego.
Za prawidłowe wytypowanie zwycięzców odpowiada biblioteka/filia biblioteczna, w której
odbywa się konkurs.
5. Główna nagroda w postaci magicznego biletu do Akademii Pana Kleksa w Dworze Artusa
przyznana zostanie podczas Tygodnia Bibliotek dwójce najlepszych czytelników 12 maja w
siedzibie biblioteki/filii.
6. Bilet uprawnia do uczestnictwa w edukacyjnej imprezie Akademia Pana Kleksa w Dworze
Artusa w Toruniu, która to odbędzie się 3 czerwca w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.
Zwycięzca będzie miał zapewniony transport w obie strony, posiłek, a także opiekę w trakcie
wydarzenia i podróży.
7. Dodatkowo 3 najlepszych czytelników otrzyma nagrody książkowe, których fundatorem jest
Centrum Kultury Dwór Artusa.
8. Organizatorzy w miarę możliwości mogą przyznać również nagrody dodatkowe.

