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 Regulamin konkursu plastycznego na pracę przedstawiającą: 

„Mikołajkowy objazd okiem dzieci”  

I. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu. 

 

II. Cele konkursu: 

• Prezentacja talentu dzieci i młodzieży, a także wspieranie ich rozwoju artystycznego 

• Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia 

• Rozbudzenie kreatywności i przestrzennego myślenia  

 

III. Zadanie konkursowe: 

Uczestnik konkursu ma za zadanie, w nawiązaniu do Mikołajkowego objazdu po terenie gminy 

Warlubie, mającego miejsce w sobotę 5 grudnia 2020,  wykonanie pracy plastycznej zgodnie  

z tytułem konkursu: „Mikołajkowy objazd okiem dzieci”. Wielkości pracy – kartka A4, technika 

dowolna. Mile widziane prace przestrzenne lub tworzone w formie collage,  

z zastosowaniem różnego rodzaju przedmiotów i elementów nadających pracy oryginalności 

- liczy się kreatywność. Praca musi być wykonana samodzielnie. Zabronione jest kopiowanie 

i pobieranie prac z jakichkolwiek źródeł.  

 

IV. Uczestnicy:  

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym 

z terenu  gminy Warlubie.  

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:  

- przedszkolna,  

- klasy I - III,  

- klasy IV – VIII.  

 

V. Warunki uczestnictwa: 

Prace konkursowe do 04. 01. 2021 r. można dostarczyć  na ki lka sposobów:  

- wykonać skan pracy (lub zdjęcie w trzymając telefon prostopadle nad kartką z wykonaną 

pracą, zdjęcie pracy musi być czytelne i wyraźne), 

- przesłanie jej na adres e-mail: biblioteka_warlubie@o2.pl 

- lub we wiadomości prywatnej Facebook – Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu, 

- listownie na adres: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu  

ul. Bąkowska 12, 86 – 160 Warlubie, z dopiskiem „konkurs plastyczny” 

Do każdej pracy na jej odwrocie, musi być dołączona informacja z imieniem nazwiskiem 

autora, wiekiem, nazwą szkoły bądź placówki, którą reprezentuje, a także adres zamieszkania 

i numer telefonu do rodzica bądź opiekuna prawnego.  

Prace dostarczone po wyżej wskazanym terminie, nie będą brane pod uwagę podczas oceny 

konkursowej. 
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VI. OCENA WYKONANIA, NAGRODY: 

Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa. Komisja przy ocenie będzie brała pod 

uwagę takie elementy jak: zgodność pracy z tematyką konkursu i sposób jego ujęcia, 

kreatywność, pomysłowość, oryginalność i technikę i estetykę wykonania, a także kompozycję, 

kolorystykę.  

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów w poszczególnych kategoriach. 

 

VII. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na profilu Facebook – Gminna Biblioteka Publiczna w 

Warlubiu oraz na stronie internetowej: www.gbpwarlubie.naszabiblioteka.com. 

Sposób wręczenia i odbioru nagród, będzie ustalany osobiście z laureatami i ich rodzicami/ 

 opiekunami prawnymi. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Uczestnictwo w konkursie jest  równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu 

przez uczestników i ich rodziców i opiekunów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji 

o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz 

zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu tj. w celu 

wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia laureatów. Uczestnikom 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

osobowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) jest dobrowolne, 

lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu. 

4. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na 

stronie internetowej www.gbpwarlubie.naszabibl ioteka.com . 

5. Wszelkie sprawy sporne rozpatruje organizator konkursu w porozumieniu z 

przewodniczącym jury.  

6. Dodatkowych informacji udziela telefonicznie kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Warlubiu w godz. pracy poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00 – 570 022 665. 
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