
TAJEMNICZE WYPOŻYCZENIE 

MOC 

zabawa czytelniczo-plastyczna dla dzieci w wieku szkolnym 
 

REGULAMIN 
 
 
Organizator:  
 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu  
– Filia nr 5 na Osiedlu Wielowieś ul. Warszawska 310B. 

 
Cel: 

 Promocja książki i czytelnictwa. 

 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

 Inspirowanie twórczości plastycznej. 

 Rozbudzanie kreatywności. 
 
 
Uczestnicy: 
 

 Dzieci w wieku szkolnym będący czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. 
Michała Marczaka w Tarnobrzegu. 

 
 
Zasady udziału w zabawie: 
 

 Uczestnicy zabawy wypożyczają pakiet „MOC”. Jest to zestaw 5-ciu publikacji wybranych 
przez bibliotekarza z dostępnego księgozbioru.  

 

 Tytuły wybranych pozycji nie są znane uczestnikom zabawy w momencie wypożyczenia.  

 

 Wypożyczenia dokonywane są zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu.  

 

 Uczestnik zabawy może jednorazowo wypożyczyć 2 pakiety „MOC”. 

 

 Po zapoznaniu się z zawartością pakietu „MOC” i przeczytaniu wybranych książek 
uczestnik zabawy przygotowuje pracę plastyczną - ilustrację do jednej z nich. 

 

 Praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką plastyczną, w 
formacie A3, opatrzona na odwrocie metryczką wykonaną według wzoru: 

 

 

 

 

Tytuł pracy z krótkim opisem, którą z książek ilustruje,  

Imię i nazwisko autora,  



Adres do korespondencji,  

Numer telefonu kontaktowego. 

 

 

 Uczestnik zabawy może wykonać dwie prace plastyczne do jednego wypożyczonego 
pakietu „MOC”. 

 

 Pracę plastyczną należy dostarczyć do biblioteki – Filia nr 5 na Osiedlu Wielowieś ul. 
Warszawska 310B w momencie zwrotu wypożyczonych książek z pakietu „MOC”.   

 

 Dostarczone prace plastyczne zostaną wyeksponowane na wystawie w siedzibie biblioteki 
- Filia nr 5 oraz opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu po zakończeniu zabawy. 

 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji dostarczonych prac, ich 
promocji oraz wykorzystania wizerunku autorów prac w celach promocyjnych zabawy. 
Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów, a udział w zabawie jest 
równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

 Dla biorących udział w  zabawie wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów. 

 

 Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy potwierdzające udział w zabawie oraz 
okolicznościowe zakładki do książek.  

 

 Organizatorzy przewidują ufundowanie drobnych nagród rzeczowych 
dla najaktywniejszych uczestników zabawy. 

 
 
 
Terminy:  
 

 Zabawa trwa od 08.06.2020 do 31.08.2020 roku.  

 Podsumowanie zabawy nastąpi we wrześniu 2020 roku. O dokładnym terminie uczestnicy 
zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


