
REGULAMIN KONKURSU 

WYBORY MAŁEJ KSIĘŻNICZKI I MAŁEGO KSIĘCIA GMINY KĘPICE 

podczas Dnia Dziecka w dniu 01.06.2019 r.  

 

1. Organizator: 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice 

 

2. Cel konkursu: 

 umiejętne zaprezentowanie walorów własnej osoby poprzez dobrą zabawę, 

 promowanie dziecięcej twórczości artystycznej, 

 prezentacja dorobku małych uczestników, 

 

3. Miejsce i termin: 

 Ul. Plac Wolności tzw. „Dechy”, w dniu 01.06.2019 r o godz. 19.00  

 Uczestnicy konkursu muszą zgłosić się w miejscu realizacji konkursu najpóźniej do godz. 18:40.  

 

4. Uczestnicy: 

 W konkursie mogą brać udział dziewczynki i chłopcy w wieku od 3 do 10 lat zamieszkujący na 

terenie gminy Kępice  (udział dziecka w konkursie wymaga zgody rodziców lub opiekunów 

dziecka), którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w konkursie do dnia 24.05.2019. poprzez dostarczenie 

wypełnionych i podpisanych zgód i oświadczeń.  

 

 Uczestników obowiązuje  prezentacja w strojach: 

 balowy (dziewczynki np. sukienki lub spódniczki  i bluzeczki oraz chłopcy np. koszule z 

krótkim lub długim rękawem, spodnie).  

 Sportowy (strój odpowiedni do tematu)  

 

 Uczestnicy przygotowują: 

 stroje,  

 dowolny krótki występ artystyczny (piosenka, wiersz, taniec, gra na instrumencie, sztuczki 

sportowe itp.), czas trwania prezentacji do 3 minut. 

 

5. Uczestników konkursu będzie oceniało Jury powołane przez organizatora. 

 

6. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy Kępice, ul. Pomorska 1, 77-230 Kępice tel. 598576871 



7. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

 Wypełnić kartę zgłoszeniową wpisując w poszczególne pola wymagane informacje oraz dane 

osobowe. Karta zgłoszeniowa dostępna będzie u organizatora konkursu i na stronie internetowe pod 

adresem: http://www.kepice.naszabiblioteka.com, zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 24.05.2019r 

w siedzibie biblioteki.  

 Zapoznać się regulaminem konkursu i dokonać jego akceptacji w karcie zgłoszeniowej poprzez 

podpis. 

 

8. Akceptując regulamin konkursu, rodzic lub opiekun prawny uczestnika oświadcza, że udziela 

organizatorom nieodpłatne i bezterminowe prawo publikacji wizerunku dziecka na potrzeby 

organizacji konkursu. 

 

9. Nagrody: 

 każdy uczestnik otrzyma nagrodę rzeczową, szarfę oraz dyplom za udział w konkursie. 

 

10. Tytuły:  

Kategorie w jakich będą oceniani uczestnicy to: 

Wśród dziewczynek:  

 Księżniczka Jury  

 Księżniczka Publiczności  

Wśród chłopców:  

 Książe Jury  

 Książe Publiczności  

 

11. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

 

 

Kępice, 23.04.2019r.  

 

 

http://www.kepice.naszabiblioteka.com/

