
 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kasztanowe ludziki, zwierzaki  i inne stworki” 
 

 

Konkurs manualny dla  

Przedszkoli i Szkół Podstawowych kl. 1-3 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak sympatycznie jest znaleźć podczas spaceru lśniące brązowe kasztany w 

zielonych czapeczkach i żołędzie         w oliwkowych kapelusikach. Wybierzcie 

się do parku lub lasu po jesienne skarby, a potem zróbcie z nich zabawne 

postaci. Z kasztanów, żołędzi i plasteliny można zrobić prawie wszystko. Za 

pomocą wykałaczek zróbcie otworki w kasztanach (żołędziach) na ręce i nogi. 

Stopy ludzika czy myszki można ulepić z plasteliny, za jej pomocą można też 

przyczepić myszce uszka, zrobić buźkę i wiele innych śmiesznych rzeczy. Jeden 

kasztan to jeden stworek - sympatyczny ludzik lub zwierzątko. 

ORGANIZATORZY 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach, Miejska Biblioteka 

Publiczna w Knurowie, Biblioteka Publiczna w Toszku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 
Sośnicowicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach, Gminna Biblioteka Publiczna w 
Pilchowicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu, Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi. 
 
CELE  KONKURSU 
Popularyzacja twórczości i umiejętności manualnych dzieci. 
Zainteresowanie różnymi technikami plastycznymi. 
Rozbudzanie zainteresowań, pomysłowości. 
 
UCZESTNICY 
Dzieci w wieku przedszkolnym 
Uczniowie szkół podstawowych klas 1-3. 
 
WARUNKI  KONKURSU 
Ilość prac biorących udział w konkursie jest nieograniczona. 
Forma pracy – dowolna kompozycja przestrzenna.  
Wszystkie prace należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą dokładny opis pracy oraz autora bądź 
autorów pracy (Wzór załączony do regulaminu) 
 
TECHNIKA  PRAC 
Formy przestrzenne (figurki-stwory, ludziki, zwierzątka). Do wykonania prac należy wykorzystać 
podane materiały: kasztany ( w roli głównej) oraz żołędzie, owoce buczyny, patyki, jarzębinę, orzechy, 
łupiny kasztanów, szyszki, suszone owoce, owoce krzewów, gałązki, korę drzew, plastelinę, modelinę, 
kartony, papier, klej, sznurek. 
 

OCENA PRAC 
Organizator powoła Jury konkursowe, które dokona oceny poszczególnych prac       w Kategoriach: 

• Przedszkola 

• Szkoły Podstawowe 
 
Jury zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do udziału w konkursie prac wykonanych niezgodnie z 
regulaminem. 
 
 

NAGRODY 
Na laureatów i wyróżnionych czekają nagrody rzeczowe 

ufundowane przez organizatorów i dyplomy 
 
 



Prace konkursowe można składać do dnia 25 października 2017 r.  
 
Wykaz bibliotek, gdzie można złożyć prace konkursowe: 

 

- Powiatowa Biblioteka Publiczna (Pyskowice, Wyszyńskiego 37) 

- Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach (Pl. Piłsudskiego 1) 

- Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie (ul. Lipowa 10) 

- Biblioteka Publiczna w Toszku (ul. Zamkowa 10) 

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach (ul. Szprynek 1) 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach (ul. Ogrodowa 47) 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach (ul. Szkolna 1) 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu (ul. Gliwicka 5) 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi (ul. Główna 1) 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 6 listopada 2017 r.  
 
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej www.pbp-
gliwice.pl 
Osoby nagrodzone w konkursie zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o miejscu i dacie 
wręczenia nagród. 
 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
nagrodzonych dzieci. 
 
 
 
 
UWAGI  KOŃCOWE 

 

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.  

 

W sprawach związanych z organizacją i podsumowaniem konkursu należy kontaktować się z Powiatową 

Biblioteką Publiczną w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach: 

 

tel.  32 230 70 84  

 

w godz. 8.00 – 14.00 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie  

 

Organizatorzy 

 
 
 

 

http://www.pbp-gliwice.pl/
http://www.pbp-gliwice.pl/

