
Regulamin Konkursu  „Książka dotykowa – to nic trudnego” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  

z siedzibą w Gościcinie, ul. Drzewiarza 2. 

2. Konkurs skierowany jest do każdego, kto jest zainteresowany tematyką. 

3. Głównym celem konkursu jest stworzenie księgozbioru książek dotykowych. Ponadto ma on 

pobudzić kreatywność i rozwijać ekspresję twórczą. Ta inicjatywa zwraca uwagę na istnienie i 

potrzeby osób niepełnosprawnych. Książkę dotykową może stworzyć Każdy i Każdy może z niej 

korzystać. 

4. Cele konkursu 

 Promowanie czytelnictwa oraz zapoznanie z nietypowymi formami książek. 

 Pobudzanie wyobraźni i kreatywności. 

 Rozwijanie postaw akceptacji i szacunku, a także kształtowanie empatii. 

5. Najciekawsze prace zostaną wyłonione przez powołaną w tym celu komisję. 

6. Prace oceniane będą pod względem samodzielności, pomysłowości, oryginalności, trwałości i 

estetyki wykonania. 

7. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 

 Do lat 9 (prace wykonane z opiekunem). 

 10-16 lat (prace samodzielne). 

 17 lat - dorośli (prace samodzielne). 

8. Ogólne zasady konkursu: 

 Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie książki dotykowej, której wypukłe 

ilustracje będą zrobione z materiałów o różnorodnej fakturze. 

 Można zilustrować wymyślony przez siebie tekst, bądź wykorzystać w tym celu znany 

utwór literacki. Można też poprzestać tylko na samych ilustracjach. 

 Prace powinny liczyć od 4 do 8 stron, a ich format może być mniejszy lub równy A4. 

 Uczestnik może złożyć w konkursie tylko 1 pracę. 

 Praca powinna być podpisana imieniem oraz nazwiskiem. 

 Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową  stanowiącą załącznik 

nr 1 do Regulaminu (karta do pobrania ze strony internetowej www.bckgw.pl, 

zamieszczona pod plakatem informacyjnym). 

 Z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w konkursie, uczestnik przenosi na organizatora 

całość praw majątkowych na wszelkich znanych polach eksploatacji. 

 Złożone prace nie będą zwracane, pozostają do dyspozycji BCK i w większości zostaną 

włączone do księgozbioru biblioteki. 

9. Harmonogram: 

 09.03.2020 - ogłoszenie konkursu. 

 02.04.2020 – warsztaty z tworzenia książki dotykowej 

 do 15.05.2020 - zgłaszanie prac. 

 29.05.2020 - ogłoszenie wyników na stronie internetowej BCK oraz profilach FB 

administrowanych przez BCK 

 31.05.2020 - wręczenie nagród podczas Dnia Dziecka w Bolszewie w ArtParku 

 od 1.06.2020 – wernisaż prac w Bibliotece w Bolszewie ul. Reja 9 

10. Gotowe prace należy dostarczyć do placówek Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo: 

 Gościcinie, ul. Drzewiarza 2 

 Bolszewie, ul. Reja 9 

 Nowym Dworze Wejherowskim, ul. Szkolna 1 

 Bieszkowicach, ul. Szkolna 4. 

11. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz 

zostaną włączone do księgozbioru Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.  

http://www.bckgw.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Zgłaszam się*/zgłaszam dziecko* do udziału w Konkursie „ Książka dotykowa - to nic trudnego” 

organizowanym przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. 

 …………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko) 

Miejscowość ……………………………… Wiek ……… Telefon kontaktowy ………………………… 

Tytuł książki dotykowej ……………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i przyjmuję go do wiadomości. 

* Nie potrzebne skreślić 

 

……………….…………………….……………………………. 

data i podpis uczestnika dorosłego / opiekuna prawnego dziecka 

 

 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka, zgodnie  

z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,. przez Bibliotekę i 

Centrum Kultury Gminy Wejherowo w celu realizacji konkursu „Książka dotykowa - to nic trudnego”. 

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  

w Gościcinie (BCK).  
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na 

dalsze przetwarzanie danych oraz wniesienie skargi do organu nadzorującego. 

Adres mailowy do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi: iod@bckgw.pl. 
Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie www.bckgw.pl. 

Dane podałem/am dobrowolnie. Jednak nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości wzięcia 

udziału w konkursie. 

  

                                                 ..…..……………………..………………………………………. 

   podpis uczestnika dorosłego / opiekuna prawnego dziecka 

 

 

Wyrażam zgodę, na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka utrwalonego na fotografiach, 

rejestracji obrazu i dźwięku wideo podczas konkursu „ Książka dotykowa - to nic trudnego” oraz 

wernisażu prac, przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo do celów statutowych BCK oraz 

promocyjnych w tym, zamieszczaniu ich na stronie internetowej www.bckgw.pl oraz na profilach FB 

administrowanych przez BCK.  
Dane podałem/am dobrowolnie.  

  

…….……….………………………………...…..……………… 

 podpis uczestnika dorosłego / opiekuna prawnego dziecka 

mailto:iod@bckgw.pl

