
Szanowni Państwo, 

Tradycją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie jest coroczna organizacja Dni Literatury 

Dziecięcej, której idea polega na promowaniu czytelnictwa wśród najmłodszych. Dni 

Literatury Dziecięcej to prawdziwe święto literackie dla najmłodszych czytelników. 

Głównym założeniem jest zainteresowanie dzieci, nauczycieli, rodziców literaturą kierowaną 

do najmłodszych czytelników. Dni Literatury Dziecięcej to okazja do zabawy i możliwość 

spędzenia wolnego czasu z książką. 

Co roku inna myśl przewodnia oraz inne hasło inspirują nas do poznawania literatury oraz jej 

przeżywania. W 2017 roku Dni Literatury Dziecięcej odbędą się pod hasłem „Dobra AURA 

na podróże”. Pragniemy, aby dzieci wybrały się z nami w podróż do literackiej krainy 

wyobraźni.  

W tym roku głównym sponsorem i patronem Dni Literatury Dziecięcej jest AURA Centrum 

Olsztyna.  

Zapraszamy do wspólnej zabawy pod hasłem „Pojazd do krainy wyobraźni”, polegającej na 

stworzeniu przez olsztyńskie przedszkolaki magicznych pojazdów. Rolą każdego przedszkola 

jest przygotowanie jednego pojazdu nawiązującego do hasła przewodniego Dni Literatury 

Dziecięcej. Prace mają być wykonane w formie przestrzennej, dowolną techniką plastyczną. 

Liczymy na kreatywność i fantazję dzieci. Sugerujemy, aby prace nie przekraczały 

wymiarów: 70 cm długości, szerokości oraz głębokości i były opatrzone podpisem z nazwą i 

adresem przedszkola. Pojazdy zostaną wyeksponowanie na wystawie w przestrzeni AURA 

Centrum Olsztyna w dniach 01.- 14.06.2017. Prosimy o przekazanie jednego pojazdu do 

multimedialnej biblioteki dla dzieci Abecadło (Al. Piłsudskiego 16), mieszczącej się w 

AURA Centrum Olsztyna do dnia 26.05.2017.  

Wszystkie dostarczone prace wezmą udział w konkursie na najładniejszy pojazd. Główną 

nagrodę - Kartę prezentową o wartości 1 000 zł na zakupy w sklepie SMYK, ufunduje AURA 

Centrum Olsztyna. Otrzyma ją przedszkole, którego pojazd uzyska największą liczbę 

„lajków” na facebookowym fanpage’u AURA Centrum Olsztyna. Organizatorzy przewidują 

przyznanie 2 równorzędnych nagród – Kart prezentowych o wartości 500 zł do sklepu SMYK 

dla przedszkoli, które zajmą kolejne miejsca w głosowaniu. Dla wszystkich przedszkoli 

biorących udział w zabawie przewidywane są dyplomy. 

Będziemy wdzięczni za czynny udział Przedszkola w Dniach Literatury Dziecięcej pod 

hasłem „Dobra AURA na podróże”.  

 

 

 

 

 

 



 

Regulamin głosowania w konkursie organizowanym przez: 

AURA Centrum Olsztyna i Multimedialną Bibliotekę dla Dzieci ABECADŁO 

„Pojazd do krainy wyobraźni”  

w ramach obchodów Dni Literatury Dziecięcej pod hasłem „Dobra AURA na podróże” 

 

1. Na facebookowym fanpage’u AURA Centrum Olsztyna umieszczone zostaną zdjęcia 

pojazdów, na które można będzie głosować. 

 

2. Głosowanie możliwe będzie w dniach 01.06.2017 – 08.06.2017 na facebookowym  

fanpage’u AURA Centrum Olsztyna. 

 

3. W wyniku głosowania zostanie wyłoniony główny laureat konkursu (pojazd z 

przedszkola, który otrzyma największą liczbę „lajków”). Zwycięskie przedszkole 

otrzyma kartę prezentową o wartości 1 000 zł na zakupy w sklepie SMYK, 

ufundowaną przez AURA Centrum Olsztyna. 

 

4. Organizatorzy przewidują przyznanie 2 równorzędnych nagród kart prezentowych o 

wartości 500 zł do sklepu SMYK dla przedszkoli, które zajmą kolejne miejsca w 

głosowaniu. Fundatorem kart prezentowych będzie AURA Centrum Olsztyna. 

 

5. W przypadku równej liczby głosów o podziale nagród zadecyduje komisja w składzie: 

 

Katarzyna Kaczmarska – AURA Centrum Olsztyna 

Krzysztof Dąbkowski – Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie 

Ewa Romejko – Multimedialna Biblioteka dla Dzieci ABECADŁO w Olsztynie 

 

6. Nagrodzone przedszkola zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach konkursu 

09.06.2017 i zaproszone na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 

10.06.2017 o godz. 12 00 w AURA Centrum Olsztyna. 

 
 


