
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Wymarzone ferie” 

 

Organizator konkursu: 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach, ul. Kościuszki 3, 42-450 Łazy 

Adresaci konkursu: 

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łazy w następujących 

kategoriach wiekowych: 

 dzieci z klas I-III 

 dzieci z klas IV-VI 

 dzieci z klas VII-VIII. 

Cele konkursu: 

 zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej; 

 rozwijanie kreatywności i warsztatu plastycznego wśród uczestników; 

 popularyzacja działań plastycznych i dobra zabawa w ferie  

Warunki uczestnictwa: 

 Jeden uczestnik może wykonać i zgłosić do konkursu 1 pracę. 

 Praca nadesłana na konkurs ma być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną. 

 Praca ma być wykonana w formacie A4 lub A3 dowolną techniką (np. rysunek kredką, 

tuszem, węglem, farbami, kolaż, witraż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika 

konkursu). 

 Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę z opisem (imię i nazwisko, klasa 

i numer telefonu do opiekuna). 

 Prace należy dostarczyć do Biblioteki w Łazach lub jednej z 6 filii bibliotecznych do 15 

stycznia 2021 roku. 

Ocena prac: 

 Zwycięskie prace zostaną wyłonione na podstawie głosowania na Facebooku Biblioteki 

w Łazach (publikowane będą skany prac bez danych osobowych). 

 Głosowanie odbędzie się w dniach 18-22 stycznia 2021 roku. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane 25 stycznia 2021 roku na stronie internetowej 

i Facebooku Biblioteki w Łazach. 

 Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Organizatora konkursu. 

 Biblioteka zorganizuje wystawę prac biorących udział w konkursie. 

 

Uwagi końcowe: 



 Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane Autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonych 

egzemplarzy prac. 

 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 ). 

 Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

 Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

 Wszelkie informacje o konkursie udzielane będą pod numerem tel. 32 67 29 446 lub w 

poszczególnych Bibliotekach.  

 

 


