
Regulamin Konkursu Plastycznego 

„ZIMA MOICH MARZEŃ” 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

w Staszowie, ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów. 

2. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji zmieniającej 

się przyrody oraz dostrzeganie zjawisk i zdarzeń zachodzących podczas 

pory roku jaką jest zima. Założeniem konkursu jest też rozwijanie 

kreatywności i warsztatu plastycznego wśród uczestników. 

3. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci 

z klas I – III szkoły podstawowej. 

4. Zasady konkursu: 

 Prace powinny być związane z tematem konkursu /nie kopiowane 

z książek/ 

 Wykonane dowolną techniką malarską /rysunek, wyklejanki itp./ 

 Format prac: A3, A4 

 Każda praca powinna być opisana (na odwrocie pracy) 

wg wzoru: 

 Imię i nazwisko 

 Przedszkole 

 Szkoła, klasa 

 Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową, 

wraz z oświadczeniem prawnych opiekunów autora o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego, 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. 



 Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę 

plastyczną! (w przypadku nadesłania większej ilości prac tylko 

pierwsza weźmie udział w konkursie). 

5. Oceniane będą: 

 zgodność tematyczna, oryginalność, pomysłowość, 

 walory artystyczne: kompozycja, technika wykonania, 

 samodzielność wykonania pracy. 

6. Termin i sposób dostarczania prac konkursowych: 

Prace należy dostarczyć do siedziby Biblioteki – Oddział dla Dzieci 

(I piętro) do dnia 29 stycznia 2021 r. 

7. Zasady przyznawania nagród: 

 O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym 

celu Komisja Konkursowa, której skład ustala Organizator. 

 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród 

oraz terminie i miejscu ich wręczenia telefonicznie lub mailowo. 

 Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania 

z prac. 

 Z dostarczonych prac konkursowych zostanie zorganizowana 

wystawa w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie. 

8.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

Kontakt: 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie 

ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów 

Oddział dla Dzieci tel. (15 )864-24-35 (wew. 23) 


