
                     "NIE TYLKO PISANKA-WPLEĆ JAJKA 

                 DO WIANKA"   

 KONKURS  NA STROIK LUB WIANUSZEK     

               WIELKANOCNY

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATOR

Filia nr 2 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu-Biskupicach  

2. ADRESACI

 Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży jak rówinież dla osób dorosłych

 Kategorie wiekowe-podział na cztery grupy

-grupa 1-Przedszkola

-grupa 2- kl. I-III Szkoły Podstawowej

-grupa 3-kl. IV-VIII( w tej grupie znajdą się również prace uczniów gimnazjalnych)

-grupa 4-osoby dorosłe

 przewiduje się nagrody dla 3 pierwszych miejsc w poszczególnych 

 kategoriach wiekowych

3. CELE KONKURSU

o kultuwowanie tradycji wielkanocnych

o rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej 

o Świętami Wielkanocnymi

o promocja utalentowanych osób i prezentacja ich twórczości plastycznej 

szerokiemu kręgowi odbiorców.

4. TECHNIKA I WYMIAR PRAC

1. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką

2. Prace powinny zostać wykonane indywidualnie przez uczestnika.

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

niepublikowanymi.

4. Każdy z uczestników może przekazać jedną pracę plastyczną



5. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu

6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 

oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

5. OPIS PRAC

1. Każdy autor wypełnia metryczkę i przykleja do swojej  pracy konkursowej. W 

metryczce zawarte są dane autora pracy.

2. Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym.

Imię i nazwisko autora ........................................ kl. ............

Nazwa i adres szkoły /przedszkola........................................

6. TERMIN

Termin oddania prac upływa w dniu 11.04.2019 r.  Prace prosimy dostarczać do Filii 

nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu-Biskupicach pod adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

Filia nr 2

ul. Bytomska 28

41-800 Zabrze

tel. 32/ 274-59-22

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród połączone będzie z uroczystym 

otwarciem wystawy, która odbędzie się w dniu 17.04.2019 o godzinie 16.00

Nadesłane prace można będzie podziwiać do 17.04.2019

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Organizatorzy nie zwracają 

uczestnikom konkursu żadnych poniesionych z tytułu uczestnictwa w nim kosztów.

2. Prace konkursowe będą ocenianie przez Komisję konkursową według następujących

kryteriów:

- zgodność z tematem konkursu,

- oryginalność, pomysłowość oraz nowatorstwo pracy,

- sprawność techniczna i estetyka wykonania.

3. Prace konkursowe oceniane będą w kategoriach wiekowych opisanych w pkt 2 

"Adresaci"

4. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród jest 



Radny Rady Miejskiej w Zabrzu

5. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Filii nr 2 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć 
prac w celach promocyjnych MBP w Zabrzu.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i dalszego wykorzystywania prac, 

jak również na ekspozycję prac podczas wystawy pokonkursowej oraz na publikowanie 

fotografii prac lub ich reprodukcji w internecie.

8. Do Regulaminu dołącza się Formularz zgłoszeniowy (ZAŁĄCZNIK NR 1).

8. INNE

Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów praw-
nych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są:

drogą elektroniczną - e-mail: aleksandra.kuzon@biblioteka.zabrze.pl  

lub telefonicznie: 32/ 274-59-22.

Zabrze, 19.03.2019 r.

Fundatorem nagród jest Radny Rady Miejskiej w Zabrzu.

mailto:malgorzata.zemla@biblioteka.zabrze.pl

