
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Zdarzyło się w bibliotece” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej, ul. 

Czajkowska 1 A, 98-273 Klonowa 

 

2. Cele konkursu: 

a) integracja lokalnej społeczności z biblioteką 

b) odkrywanie talentów plastycznych  

c) rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

dzieci i młodzież z gminy Klonowa w wieku 9 – 13 lat 

 

4. Zasady konkursu:  

a) prace muszą być związane z tematem konkursu, tj. pokazać wydarzenie, 

w jakim w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej brał udział w przeszłości 

Uczestnik konkursu (istotnym jest, aby było to wydarzenie dla Uczestnika 

ciekawe, fajne, wyjątkowe lub po prostu takie, które zapadło mu mocno 

w  pamięć), 

b) prace konkursowe mogą być wykonanie dowolną techniką plastyczną, 

c) dopuszcza się następujące formaty prac: A3 lub A4, 

d) każdy Uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową. 

 

5. Ocenie podlegać będą: 

a) zgodność tematyczna, 

b) oryginalność i pomysłowość, 

c) walory artystyczne, 

d) samodzielność pracy. 

 

6. Termin i sposób dostarczenia prac konkursowych. 

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Klonowej, ul. Czajkowska 1 A, 98-273 Klonowa w terminie do 15 marca 2021 r.  

 



 

7. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane ani 

nagradzane w innych konkursach i nie mogą być kopią prac innych autorów. 

 

8. Każda praca powinna być opisana na odwrocie – tytuł pracy, imię i nazwisko 

autora, wiek. 

 

9. Do każdej pracy należy dołączyć Zgodę opiekunów prawnych uczestnika na 

przetwarzanie danych  osobowych oraz Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku 

i pracy/utworu/dzieła (załącznik do niniejszego Regulaminu). 

 

10. Do oceny prac konkursowych powołana zostanie przez organizatora konkursu 

Komisja, która podejmie decyzję o przyznaniu nagród. Decyzja Komisji jest 

ostateczna i nieodwołalna.  

 

11. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo 

– wówczas zostanie ustalony termin wręczenia nagród. 

 

12. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe: I, II i III miejsce. Dopuszcza się 

przyznanie przez Komisję wyróżnień.  

 

13. Główną nagrodą w konkursie (I miejsce) jest Nagroda Wójta Gminy Klonowa. 

 

14. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w formie wystawy pokonkursowej.  

 

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu 

z powodu zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. O każdorazowej 

zmianie organizator poinformuje Uczestników na oficjalnej stronie internetowej 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej.   

 

16. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji 

Regulaminu. 

 


