
Regulamin konkursu 

„Najpiękniejsza kartka z życzeniami dla Biblioteki” 

1. Organizator 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku Filia w Ożarowie 

2. Uczestnicy 

Konkurs skierowany jest do dzieci  

3. Cele konkursu 

• rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej i wrażliwości artystycznej; 

•  rozwijanie posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, w celu wyrażenia 

swoich spostrzeżeń i obserwacji; 

4. Zasady konkursu 

• Zadaniem konkursowym jest wykonanie kartki z najpiękniejszymi życzeniami dla 

Biblioteki i przyozdobienie jej dowolną techniką, 

• Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne: dzieci; 

• Każde dziecko biorące udział w konkursie może wykonać tylko jedną pracę.  

• Prace zaprezentowane będą w Bibliotece w Ożarowie; 

• Pracę należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką 

• Dopuszczalny format prac:  A5.  

• Prace należy wykonać na kartce z bloku technicznego.  

• Można wykonać prace przestrzenne (trójwymiarowe). 

• Każda praca powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora pracy, wiek. 

• Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie pracy do Biblioteki Publicznej w 

Ożarowie do dnia 25 maja 2022r.; 

• Uczestnicy sami ponoszą koszty dowozu i koszty przygotowania prac. 

5. Zasady wyboru zwycięskich prac 

• Do oceny prac powołana zostanie Komisja konkursowa, która pod uwagę brać będzie: 

✓ wartość merytoryczną tzn. zgodność zaprezentowanych prac z przedmiotem 

i celem konkursu, 

✓ pomysłowość i oryginalność,  

✓ estetyka wykonania, 

• Przyznane zostaną 3 nagrody rzeczowe w każdej z kategorii. Organizatorzy mogą 

przyznać dodatkowe wyróżnienia. 

• O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uczestnicy zostaną 

poinformowani. 



 

6. Postanowienia końcowe  

• Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane będą drogą elektroniczną: pod 

adresem: fbozarow@wp.pl 

• Zgłoszenie pracy do Konkursu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego 

Regulaminu Konkursu. 

• Zgłoszenie pracy do Konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach konkursowych. 

• Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, 

iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych 

i autorskich) oraz zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego. 

• Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie 

prawo do jego zmian. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.  

 


