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Wakacje w Bibliotece

„ZNAJDŹ SWOJĄ PASJĘ”

Organizatorzy

Książnica Beskidzka
ul. Juliusza Słowackiego 17a
Bielsko-Biała

Głównym celem programu jest zorganizowanie czasu wolnego w oparciu o zbiory własne
biblioteki (dobrą literaturę, gry planszowe i interaktywne), a tym samym rozwijanie
umiejętności korzystania z różnych materiałów bibliotecznych i oferowanych przez nią usług.
Cele kształcące:
 rozwijanie zainteresowania zbiorami biblioteki
 upowszechnianie literatury
 rozwijanie wyobraźni, spostrzegawczości oraz doskonalenie sprawności manualnych
Cele wychowawcze:
 kształtowanie kreatywności dziecka
 rozwijanie nawyku samokształcenia
Termin realizacji zadania –
Impreza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielska-Białej spędzającej
wakacje w mieście. Podczas wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży tj. od
01.07.2020r.-26.08.2020r. w gmachu Książnicy Beskidzkiej oraz w placówkach filialnych
(według ustalonego harmonogramu) odbędą się spotkania, których głównym tematem będzie
odkrywanie własnych pasji, zainteresowań oraz hobby. Zajęcia te połączone będą z formami
plastycznymi, interaktywnymi oraz z wykorzystaniem literatury dostępnej w placówkach.

Spotkania w Dziale Udostępniania Zbiorów dla Dzieci i Młodzieży w gmachu Książnicy
Beskidzkiej przy ul. Juliusza Słowackiego 17a będą odbywać się od 01.07.2020r. do
30.07.2020r. w każdy: wtorek, środę i czwartek w godzinach od 11.00 do 12.30.

1. WTOREK (7.07., 14,07., 21.07., 28.07.) – rozgrywki planszowe i interaktywne –
pojedyncze turnieje pod okiem bibliotekarza, zabawa na Magicznym Dywanie
(3 osoby przy stole, oraz 3 osoby na Magicznym Dywanie)
2. ŚRODA (01.07., 08.07., 15.07., 22.07., 29.07.) – letnie kino – propozycje seansów
filmowych dla dzieci i młodzieży, wyświetlanych na projektorze w sali konferencyjnej
(maksymalnie 20 osób w sali)
3. CZWARTEK (02.07., 09.07., 16.07., 23.07.) – warsztaty plastyczne
(1 osoba przy stoliku z przygotowanymi materiałami)
30.07. – zakończenie spotkań wakacyjnych w Dziale Udostępniania Zbiorów dla Dzieci i
Młodzieży – GRA MOBILNA NA ŁĄCE ZA BIBLIOTEKĄ pt. „Pasjonujące zagadki
Smoka Wolumina” (gmach Książnicy Beskidzkiej przy ul. Juliusza Słowackiego 17a)
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu pod nr tel.: 33 822-82-21
wew. 246
Spotkania klubu gier historycznych „Historiolandia” będą odbywać się w poniedziałki i
piątki o godz. 13.00 w gmachu Książnicy Beskidzkiej przy ul. Juliusza Słowackiego 17a.
Kontakt pod nr tel.: 33 822-82-21 wew. 234.
Spotkania wakacyjne odbędą się także w dwóch filiach (według ustalonego harmonogramu):
Filia Os. Złote Łany: 33 816-29-04
Filia Integracyjna Os. Grunwaldzkie: 33 816-29-05
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny.

PONADTO:
„Dziennik poszukiwacza pasji – wędrująca opowieść”
(na podstawie opowieści zostanie zorganizowany konkurs plastyczny „Znajdź swoją pasję”)
W okresie od 1 do 31 lipca proponujemy zabawę we wspólne tworzenie opowieści. „Dziennik
poszukiwaczy pasji - wędrująca opowieść”. Historia miałaby powstawać z fragmentów
dopisywanych przez bibliotekarzy i czytelników poszczególnych filii. Zabawa rozpoczyna się
w Dziale Udostępniania Zbiorów dla Dzieci, gdzie powstaje początek historii. Następnie
fragment zostaje wysłany drogą e-mailową do jednej z filii Książnicy Beskidzkiej, gdzie
bibliotekarze we współpracy z czytelnikami dopisują kolejną część, tworząc spójną całość z
poprzednim fragmentem i pozostawiając szansę na kontynuowanie opowieści przez innych
uczestników. Zbudowana już z dwóch fragmentów historia trafia do następnej filii i zabawa
toczy się podobnie.
Po ukończeniu, wakacyjna opowieść zostaje opublikowana na portalach społecznościowych,
a młodsi użytkownicy Książnicy Beskidzkiej w okresie od 1 do 21 sierpnia będą mogli wziąć
udział w wakacyjnym konkursie pt. „ZNAJDŹ SWOJĄ PASJĘ” na stworzenie ilustracji do
powstałej historii lub ilustracji przedstawiającej swoje pasje i hobby. Zdjęcia powstałych
prac, przesłane przez uczestników na e-mailowy adres biblioteki, zostaną wydrukowane i
przedstawione w ramach wystawy kończącej wakacyjny okres zabawy w

Książnicy

Beskidzkiej.
Dział Animacji, Promocji i Marketingu sukcesywnie umieszcza rozbudowywaną opowieść na
profilu Książnicy Beskidzkiej, by każdy z zainteresowanych miał okazję zobaczyć, na jakim
etapie jest fabuła opowieści i mógł zaproponować jej kontynuację.

Od 01.08.2020r. do 21.08.2020r. zapraszamy do wakacyjnego konkursu pt.
„ZNAJDŹ SWOJĄ PASJĘ”
26.08.2020r. o godz. 11.00 zakończenie wakacji w gmachu Książnicy Beskidzkiej
przy ul. Juliusza Słowackiego 17a.
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KONKURS PLASTYCZNY PT. „ZNAJDŹ SWOJĄ PASJĘ”
Konkurs polega na przygotowaniu dowolną techniką pracy plastycznej, w której uczestnik
wykona ilustrację do opublikowanej w mediach społecznościowych i na stronie internetowej
Książnicy Beskidzkiej historii pt. „Dziennik poszukiwacza pasji – wędrująca opowieść”
lub zilustruje swoje własne pasje/hobby. Pracę należy sfotografować i wysłać w postaci
maksymalnie 3 zdjęć w formacie JPG.


konkurs organizowany jest przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej
i będzie trwał od 01.08.2020r. do 21.08.2020r.







konkurs jest skierowany do wszystkich dzieci do 16 lat z terenu miasta Bielska-Białej
konkurs jest jednoetapowy
technika wykonania pracy i format są dowolne
prace nie mogą być jak dotąd nigdzie publikowane
do zdjęcia/zdjęć pracy należy dołączyć swoje dane:
- imię i nazwisko
- wiek
- telefon kontaktowy

 prace należy nadesłać do dnia 21.08.2020r. włącznie
na adres mailowy: dzieci.ksiaznica@gmail.com w postaci maksymalnie 3 zdjęć
JPG.
 prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
I kat.: do 10 lat
II kat.: 11-16 lat
 prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która zostanie powołana w tym
celu jednorazowo przez Organizatora
 podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 26.08.2020r. o
godz. 11.00 w Książnicy Beskidzkiej ul. Słowackiego 17a
 wysłanie zdjęcia (lub zdjęć) pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w rozumieniu
właściwych przepisów ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. 2018 poz. 1000).
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie dotyczących przebiegu
konkursu wynikłych z przyczyn niezależnych od Organizatora
 sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu.

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
……………………………………
imię i nazwisko dziecka
……………………………………
klasa
……………………………………
nazwa i adres szkoły

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie
plastycznym pt. „ZNAJDŹ SWOJE PASJE” organizowanym przez Książnicę Beskidzką w
Bielsku-Białej. Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej
Książnicy Beskidzkiej i blogu Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci danych osobowych
oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko w konkursie.
Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez
Książnicę danych osobowych mojego dziecka w związku z jego udziałem w konkursie
„ZNAJDŹ SWOJE PASJE” zgodnie z RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
……….…………
(miejscowość, data)

………...……..……………………………………..
(czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)

Wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy plastycznej wykonanej
przez moje dziecko na rzecz Organizatora, co wiąże się ze zgodą na upublicznienie jej na
wystawie w Książnicy Beskidzkiej, na stronie internetowej Książnicy Beskidzkiej, blogu
Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci oraz wydrukowanie i bezpłatne dystrybuowanie
wizerunku pracy na innych materiałach stworzonych przez Książnicę Beskidzką.
……….…………
(miejscowość, data)

………...……..……………………………………..
(czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)

Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Książnicy Beskidzkiej w sprawie organizowania działań
animacyjnych i kulturalnych w Książnicy Beskidzkiej z dnia 03.06.2020r. udział dzieci i
młodzieży do 18 roku życia w zajęciach animacyjno-edukacyjnych możliwy jest wyłącznie za
pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Oświadczenie
Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego
………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania
………………………………………………………………………………
Numer kontaktowy telefonu/e-mail
………………………………………………………………………………
1. Wyrażam zgodę na udział w działaniach animacyjno-kulturalnych prowadzonych przez
Książnicę Beskidzką mojego niepełnoletniego dziecka (syna/córki)
........................................................................................................................
2. Oświadczam, że według mojej wiedzy w/w dziecko nie jest zakażone oraz nie przebywa w
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
3. W przypadku potwierdzonego zakażenia koronawirusem, zobowiązuje się do
natychmiastowego powiadomienia organizatora spotkania/imprezy w Książnicy Beskidzkiej o
zaistniałej sytuacji.
4. Oświadczam, iż przyjmuję i akceptuję wytyczne dotyczące udziału w działaniach
animacyjno-kulturalnych Książnicy Beskidzkiej.5.Wyrażam zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO.

……….…………
(data)

………...……..……………………………………..
(podpis)

