
Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku 
          i  gminne biblioteki powiatu  

ogłaszają: 

X  Festiwal Dziecięcej Radości 

„Rymy, rytmy i rysunki” 

 

I. Zasady ogólne 

1. Celem festiwalu w roku 2018 jest upowszechnianie i rozwijanie twórczości 

plastycznej, teatralnej i muzycznej inspirowanej utworami  pisarzy dziecięcych. 

2. Festiwal przeznaczony jest dla przedszkoli i szkół podstawowych: klasy I-III. 

3. Festiwal ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział zorganizowane grupy 

przedszkolne, szkolne i uczestnicy indywidualni. 

 

4. Dla PRZEDSZKOLI Festiwal odbywa się w formie przeglądów  w dwóch  

kategoriach: 

 teatralnej, 
 muzycznej(wersja instrumentalna i wersja wokalna) 

oraz  w formie konkursu w kategorii plastycznej. 
 

  5. Dla  SZKÓŁ (kl. I-III) Festiwal odbywa się w formie konkursu w trzech kategoriach: 

 teatralnej, 
 muzycznej (wersja instrumentalna i wersja wokalna), 
 plastycznej 

     
 

II. Patronat  

Patronat nad festiwalem objęli: Burmistrz  Miasta Kraśnik  i  Starosta Kraśnicki. 

 

III. Kategoria plastyczna 

1. Prace powinny przedstawiać treść i bohaterów utworów pisarzy dziecięcych. 

2. Technika dowolna, format A3 (29,7x42 cm). 

3. Opiekun uczestnika wypełnia i przesyła kartę zgłoszeniową. 

4. Każda praca powinna posiadać metryczkę (imię i nazwisko autora, wiek, nazwa 

placówki) przypiętą z przodu rysunku. 

5. Oceniane  będą wyłącznie prace indywidualne, wykonane samodzielnie. 

6. Prace nie spełniające wymogów zostaną odrzucone. 

7. Prace plastyczne zostaną wykorzystane do wystawy towarzyszącej imprezie 

finałowej. 

8. Zwycięzcy konkursu plastycznego zostaną powiadomieni o wygranej 

telefonicznie lub przez e-mail. 

 



 

 

 

IV. Kategoria teatralna 

1. Na przegląd można zgłaszać scenkę teatralną – ilustrację żywoplanową  

związaną z twórczością pisarzy dziecięcych  (max. czas trwania – 10 minut). 

Scenki niespełniające wymogów czasowych zostaną zdyskwalifikowane. 

2. Opiekun grupy przedszkolnej lub szkolnej wypełnia i przesyła kartę 

zgłoszeniową. 

 

 

V. Kategoria muzyczna 

1. Na przegląd można zgłaszać utwór bądź piosenkę związane z twórczością pisarzy 

dziecięcych. 

2. Opiekun grupy lub uczestnika indywidualnego wypełnia i przesyła kartę 

zgłoszeniową. 

 

VI. Nagrody 

W konkursach organizatorzy  powołają jury, które oceni uczestników.  

Laureaci I, II i III miejsca  otrzymają nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy 

konkursów a także uczestnicy przeglądów w kategoriach teatralnej i muzycznej 

(Przedszkola) otrzymają upominki. 

Nagrodą dodatkową dla laureatów I-III miejsca w kategorii muzycznej będzie 

występ z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez CKiP  w Kraśniku  

dn. 3 czerwca 2018r. w Parku Jana Pawła II w Kraśniku. 

VII.  Sprawy organizacyjne 

1.  Każda gminna biblioteka po eliminacjach lokalnych typuje i zgłasza do MBP 

najlepszą scenkę teatralną z terenu gminy, jednego wykonawcę (grupę) 

 w kategorii muzycznej i pięć prac plastycznych.            

 

2. Przedszkola miejskie, szkoły podstawowe z terenu Kraśnika i placówki MBP 

zgłaszają najlepszą scenkę teatralną, jednego wykonawcę (grupę) w kategorii 

muzycznej i pięć prac plastycznych. 

 

3. Prace konkursowe, karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do dnia 30 kwietnia 

2018r. do Biura Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Koszarowa 10A, 23-200 

Kraśnik (po tym terminie, prace i karty zgłoszeń nie będą przyjmowane). 

 

4. Finał festiwalu  nastąpi : 

PRZEDSZKOLA  - 16 maja 2018 r.  o godzinie 09:30  

SZKOŁY                -  17 maja 2018 r.  o godzinie  09:30 

w Centrum Kultury i Promocji ul. Al. Niepodległości 44 w Kraśniku. 

 



 

 

5. Osoby odpowiedzialne: 

Danuta Wójcik i Izabela Cielma  pod numerem telefonu: 
081 825 28 97,  e-mail :  
instruktor@mbp.krasnik.pl,  plastyk@mbp.krasnik.pl 
 

6. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej  

biblioteka.krasnik.pl 

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 

 

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Kraśnik i Starostwa Powiatowego. 
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