Konkurs na zaprojektowanie domku na książki
Bookcrossing to znana na całym świecie akcja, która polega na zostawianiu przeczytanych
książek w miejscach publicznych, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. W tym roku
zostanie rozpowszechniona w naszej gminie.
W związku z przyznaniem dotacji przez Fundację Orlen w kwocie 5000zł na projekt Czytanie pod chmurką,
w naszej gminie powstanie osiem punktów wymiany książek (budek, domków na książki, skrzynek).
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wraz z Gminną Biblioteką Publiczną ogłaszają konkurs na
zaprojektowanie domku na książki, które będą znajdować się na przystankach autobusowych i będą służyły
do wymiany niepotrzebnych już książek i czasopism między mieszkańcami naszej gminy.
1. Cele konkursu:
-wyłonienie najlepszego projektu domku, który zostanie umiejscowiony w przyszłym punkcie wymiany,
-zaangażowanie mieszkańców do działania na rzecz lokalnej społeczności,
-zapoczątkowanie i propagowanie bookcrossingu w naszej gminie,
- promocja czytelnictwa.
2. Zasady uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców naszej gminy (m.in. dzieci, młodzieży, dorosłych,
sołectw, stowarzyszeń).
Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać ilustrację domku i dołączyć dokładny opis (z jakiego materiału
w rzeczywistości ma być zrobiony, sposób montowania, hasło na domku informujące, co to jest).
Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich
danych osobowych. Projekt jest przekazywany organizatorowi bezpłatnie. Organizator zastrzega sobie
prawo ingerencji w wybrany projekt.
Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą dane: imię i nazwisko
bądź nazwę autora oraz dane kontaktowe.
3. Przedmiotem konkursu jest projekt domku, skrzynki lub budki na książki. Tworząc projekt należy
pamiętać, że wymiary rzeczywiste nie mogą przekraczać 70cm , 40cm, 30cm oraz jednostkowy koszt budki
to maksymalnie 500 zł.
4. Termin i miejsce oddania prac: 22.03.2021r. Dom Kultury w Siekierczynie, Osiedlowy Dom Kultury w
Zarębie lub na adres e-mail: bibliotekagokis@vp.pl .
5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi dnia 26.03.2021r. Projekt zostanie
opublikowany na profilu facebookowym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie oraz na stronie
GOKiS. Autor zwycięskiego projektu otrzymuje nagrodę rzeczową.
6. Kryteria oceny prac konkursowych: Prace będą oceniane pod kątem prostoty wykonania, estetyki i
praktyczności budki w przyszłym użytkowaniu.
7. Postanowienia końcowe. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia
niniejszego konkursu.
Zapraszamy Was zatem do wspólnego projektu, dzięki któremu zadbamy o naszą wspólną małą
ojczyznę!!!

