
                                 Regulamin konkursu plastycznego 

 z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia obchodzonego 25 listopada 

 

                                      ,,Miś - bohater bajek dla dzieci,,            

         

Pluszowy Miś od ponad stu lat jest najwierniejszym przyjacielem dzieci na całym świecie. 

Towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu dzieląc z nimi chwile radości, bywa również 

powiernikiem smutków i lęków. Miś stał się również jednym z ulubionych bohaterów literatury 

dziecięcej i na stałe zagościł w świecie bajek. 

 

Cele konkursu : 

-pobudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych dzieci poprzez poznawanie sylwetek 

misiów jako bohaterów literackich, 

-kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, 

-rozwijanie umiejętności manualnych dzieci, 

– rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

– kształtowanie wyobraźni i kreatywności  u dzieci. 

1.Organizator konkursu: 

 MiPBP-Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży w Zawierciu. 

2.Konkurs trwa od 18.10.2021 r. do 22.11.2021r. 

3.Prace należy składać w Filii nr 2 ul. Powstańców Śląskich 6 tel. kon.326724307 

4.Konkurs przeznaczony dla dzieci w wieku 5-10 lat. 

5..Konkurs  oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 

-grupa przedszkolna i klasa ,,0” 

-uczniowie klas I-III 

6.Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać 

ulubionego misia-bohatera literatury dziecięcej. 

7.Technika prac dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.) 

8.Format A3, A4. 

9.Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci. 

11.Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę 

12.Do zgłoszonych prac muszą zostać dołączone zgody rodziców /opiekunów prawnych/ do udziału 

w konkursie. 

13.Każda praca powinna posiadać metryczkę -na odwrocie pracy (imię i nazwisko autora pracy, 

wiek, nazwa przedszkola, szkoły, telefon kontaktowy). 

14.Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność biblioteki .Zostaną zaprezentowane na 

wystawie pokonkursowej w Filii nr 2 MiPBP w Zawierciu ul. Powstańców Śląskich 6 

15.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.11.2021 r. 

16.Wyniki konkursu będą dostępne na stronie biblioteki www.bibliotekazawiercie.pl 

17.Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie. 

18.Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu. 

 

19.Udział w konkursie jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku w materiałach informacyjnych przygotowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę 

Publiczną w Zawierciu (sprawozdania, relacje, kroniki itp.) do celów związanych z konkursem „ 

Miś-bohater bajek dla dzieci” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

20.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. 

 

http://www.bibliotekazawiercie.pl/

