
Regulamin konkursu plastycznego 

„Nasza Biblioteka przyszłości” 

 

Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach 

 

Adresaci konkursu: dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych i 

gimnazjalnych z terenu Gminy Łazy 

Cele konkursu: 

1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozbudzanie 

zainteresowania biblioteką. 

2. Przedstawienie wizji biblioteki przyszłości w ujęciu plastycznym. 

3. Pobudzenie wyobraźni i kreatywności w wykorzystaniu różnych środków 

wyrazu. 

4. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych wśród dzieci i 

młodzieży. 

Warunki uczestnictwa: 

 Indywidualne prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, 

nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych 

konkursach. 

 Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub większym. 

 Technika plastyczna wykonania prac dowolna (np.: ołówek, pastele, farby, 

kredka, wycinanki itp.). 

 Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: tytuł 

pracy, imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, telefon kontaktowy. 

 Prace należy składać w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach 

ul. T. Kościuszki nr 3 oraz w jej 6 filiach bibliotecznych 

do dnia 15 maja 2016 r. 

Ocena prac: 

Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny prac: wartość 

merytoryczna i zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, 

oryginalność, pomysłowość autora, staranność wykonania i stopień trudności.  



 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

Kategoria I:   uczniowie klas 1-3 

Kategoria II:  uczniowie klas 4-6 

Kategoria III:  uczniowie gimnazjum  

W każdej kategorii wiekowej Organizator przyzna trzy nagrody. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 19 maja 2016 r. na stronie 

internetowej Organizatora www.biblioteka.lazy.pl  

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas 

imprezy plenerowej zorganizowanej w ramach III Prezentacji Bibliotecznych 

w dniu 19 maja 2016 r. 

Biblioteka zorganizuje wystawę prac biorących udział w konkursie. 

Uwagi końcowe: 

1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

2. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do 

konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw 

własności złożonych egzemplarzy prac. 

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

konkursu swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami ).  

4. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie 

zapisu fotograficznego, filmowego i dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, 

edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych.  

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania i wręczenia wyróżnień w 

przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu. 

7. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 
 


