
Regulamin konkursu plastycznego  

Biblioteka w oczach dziecka  
         
Z okazji Jubileuszu 70-lecia istnienia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w 

Zawierciu ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem:  

 

BIBLIOTEKA W OCZACH DZIECKA 

 

Organizator konkursu: 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu 

Celem konkursu jest: 

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci 

- inspirowanie do aktywności twórczej 

- promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dzieci 

- rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci 

 

1. Czas trwania konkursu: 3.04.2018 r. do 18.05.2018 r. 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym (6-14 lat).  

3. W konkursie wezmą udział prace indywidualne w formacie A4 i A3 

4. Technika prac: dowolna – płaska. 

5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, 

wiek, numer szkoły, kontakt do rodzica lub opiekuna oraz wypełnioną kartę 

zgłoszenia wraz z oświadczeniem, które stanowią załączniki do niniejszego 

regulaminu.   

6. Prace można składać w dowolnej placówce bibliotecznej (filii) Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu.  

7. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. 

8. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, wkład pracy dziecka, oryginalność, 

samodzielność wykonania. 

9. Uczestnicy, których prace zostaną wyróżnione, otrzymają nagrody rzeczowe. 

10. Prace przechodzą na własność organizatora; autorzy przekazują prawa autorskie 

na rzecz organizatora. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac  

w środkach masowego przekazu oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 

Publicznej.  

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 czerwca 2018 r. 



13. Szczegółowych informacji nt. konkursu udziela Małgorzata Głąb i Izabela 

Szymczyk pod numerem telefonu 326727728. 

  



KATRA ZGŁOSZENIA 
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ………………………………………………… 

WIEK DZIECKA…………………….…………………………………………… 

IMIĘ, NAZWISKO, NR TEL.RODZICA …………………….………………….. 

NAZWA I ADRES SZKOŁY  ……………………………………………………….. 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/*      uczestnika 

Oświadczam, że wyrażam zgodę, na publikację wizerunku dziecka oraz 

wszelkich informacji i zdjęć związanych z konkursem w mediach i na stronie 

internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu. 

 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie i przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z 

późniejszymi zmianami). 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………… 

 

………………………                ………………………………………… 
/miejscowość, data/      /podpis rodzica/ opiekuna prawnego/* 

 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

 


