
 

Zaproszenie do udziału w konkursie   

  

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej oraz 

Publiczna Biblioteka w Wysokiej, pod honorowym patronatem Starostwa Powiatowego  w 

Łańcucie, serdecznie zapraszają dzieci w wieku od 5-13 lat oraz ich nauczycieli do wzięcia 

udziału w konkursie pt.    

Mali Wydawcy.   

Książeczki do czytania uczestniczącego.  

Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie książeczki do czytania uczestniczącego dla 

dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z trudnościami komunikacyjnymi w tym dzieci 

słabowidzących.    

Zasady konkursu:  

1. Jedna placówka może nadesłać maksymalnie 4 wykonane książeczki.  

2. Tekst będący bazą do wykonania kolejnych stron książki (tła, elementów doczepianych, 

wysuwanych, wyjmowanych, otwieranych, zamykanych itp.) może być znany lub autorski, 

powinien mieć formę wiersza lub krótkiej bajki i powinien dostosowany do możliwości 

poznawczych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.  

3. Format pracy A4 lub A5.  

4. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo.  

5. Kolejne strony powinny być sztywne (np. wykonane z brystolu lub tektury) oraz 

zbindowane, umieszczone na kółkach lub włożone do segregatora, tak by ułatwić 

przewracanie stron.  
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6. Strony książki, elementy np. doczepiane do strony mogą być zalaminowane lub wykonane 

w innej trwałej technice.  

7. Książeczka powinna być wykonana zgodnie z zasadami tworzenia książek do czytania 

uczestniczącego  

8. Tekst powinien być napisany odręcznie literami drukowanymi lub wydrukowany dużymi 

literami, wielkość 20 pkt., czcionka Arial Black.  

9. Każda praca powinna być z tyłu książeczki opatrzona tabliczką zawierającą: imię, 

nazwisko, wiek/klasa dziecka/dzieci, dokładną nazwę, adres, e-mail, telefon placówki, 

imię, nazwisko nauczyciela.  

10. Prace należy przesyłać lub dostarczyć osobiście od 3 kwietnia do 12 maja 2017 r. na 

adres:    

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej,  Wysoka 

49, 37-100 Łańcut  

Prace będzie oceniać Komisja powołana przez Organizatora.  

Na autorów najlepszych prac czekają nagrody.   

Uroczysta Gala Konkursu odbędzie się 1 czerwca 2017 r.  w Niepublicznym Ośrodku 

Rewalidacyjno-Wychowawczym Caritas w Wysokiej podczas corocznego pikniku rodzinnego.   

Prace konkursowe w dniach 2-30 czerwca będą wystawione w Bibliotece Publicznej  w 

Wysokiej.  

Bliższych informacji udzielają:   

Aneta Zawora oraz Ewa Pierzga pod numerem telefonu: (17) 225 80 55.  

Chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem 

dostępnym na stronie internetowej www.osrodekwysoka.pl  

  

Z poważaniem  

Kierownik NORW Caritas  

w Wysokiej  

Janina Surmacz  
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