
           

               REGULAMIN 

konkursu plastycznego  
na ilustrację do fragmentu baśni 

„Królowa Śniegu”- Hansa Christiana Andersena 
 
 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czudcu. 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci.  

2. Twórcza organizacja czasu wolnego.  

3. Kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi. 

4. Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

5. Rozwój umiejętności plastycznych u dzieci i młodzieży. 

 

§ 3 

Czas trwania konkursu 

04.01.2021 r. – 15.01.2021 r. 

§4 

Uczestnictwo w konkursie 

1.  Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-16 lat, znajdujących się na terenie 

Gminy Czudec. 

 

2.   Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

 dzieci 5-9 lat  

 dzieci 10-16 lat 

https://pl.pinterest.com/pin/490470215641701584/
https://pl.pinterest.com/pin/490470215641701584/


 

         Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie jednej pracy plastycznej zgodnie  
          z tematem konkursu (każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy   
          konkursowej). 

  Technika wykonania prac: dowolna 

  Format prac: A3  
 
3. Każda praca powinna być opisana na odwrocie: 

 imię i nazwisko autora 

 wiek 

 nazwa szkoły 

 telefon kontaktowy 

 zgoda na udział konkursie [załącznik nr 1], którą powinien podpisać rodzic lub 

osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. Brak karty podpisanej przez 

rodzica jest równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do udziału w konkursie. 

 

4.  Prace należy złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biblioteki: 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZUDCU 

UL. SŁONECZNA 2 

38-120 CZUDEC 

TEL. (17) 2771111 

 
      do 15.01.2021 r. (piątek). Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

 
5.  Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 

6.  Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

 

§ 5 

 

Ocena prac konkursowych 

 

1. Oceny prac plastycznych dokona komisja powołana przez Organizatora 

2. Kryteria oceny: 

 Zgodność z tematem i jego interpretacja 

 Oryginalność i pomysłowość 

 Estetykę i samodzielność wykonania pracy 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

 

 

 



§ 6 

 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21.01.2021 r.  

2. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o możliwym terminie 

odbioru nagród. 

 

    § 7 

 

Uwagi końcowe 

 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora konkursu swoich danych osobowych  (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz.833, z późn. zm.) 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
 


