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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Twoje wymarzone miejsce do czytania” 

 

Słownik  

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) konkursie – należy przez to rozumieć konkurs plastyczny „Twoje wymarzone 

miejsce do czytania”,  

2) organizatorze - należy przez to rozumieć Miejsko-Gminną  Bibliotekę   Publiczną  

im.  Władysława   Reymonta  w Wieruszowie, ul. Klemensa Wierusza 7-9, 98-400 

Wieruszów, 

3) projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Dziecięca przestrzeń wyobraźni” 
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4) warsztatach - należy przez to rozumieć zajęcia realizowane w ramach projektu, 

5) uczestnikach warsztatów – należy przez to rozumieć dzieci w wieku 4-12 lat 

biorące udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu w Wieruszowie, 

Pieczyskach, Wyszanowie.  

Założenia  

2. Dzieci wyrażają myśli w formie rysunków, wykorzystując swoją kreatywność, oryginalność i 

radość. Założeniem organizatora jest aby poprzez pracę plastyczną uczestnicy warsztatów 

zaprezentowali: SWOJE WYMARZONE MIEJSCE DO CZYTANIA – tak właśnie 

brzmi temat prac konkursowych. 

Cel konkursu 

3. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom rozwoju kreatywności i zaprezentowania 

umiejętności plastycznych.  

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczestników warsztatów.  

2. Konkurs prowadzony jest odrębnie dla uczestników warsztatów w Pieczyskach, 

Wieruszowie, Wyszanowie.  

3. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką, np. ołówek, kredka, pastele, 

farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, wycinanki, itp., wymiar prac nie może 

przekraczać formatu A3, prace nie mogą być pracami przestrzennymi.  

4. Każdy z uczestników warsztatów może złożyć tylko jedną pracę w konkursie, 

niezależnie od tego w ilu miejscowościach bierze udział w warsztatach.  

5. Do pracy uczestnik warsztatów zobowiązany jest załączyć wypełnioną i podpisaną przez 

rodzica lub prawnego opiekuna kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 
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i wykorzystanie wizerunku wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu.  

6. Prace konkursowe muszą być wykonywane indywidualnie, muszą być pracami 

własnymi. 

7. Prace złożone w konkursie nie podlegają zwrotowi.  

8. Prace konkursowe przyjmowane są w okresie od pierwszych zajęć w danej miejscowości 

do przedostatnich.  

9. Prace można składać bezpośrednio u prowadzącego po zajęciach lub w siedzibie 

biblioteki przy ul. Klemensa Wierusza 7-9, 98-400 Wieruszów od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8:00-16:00.  

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

10. Prace konkursowe oceniać będzie komisja w składzie: dyrektorka i dwie pracownice 

organizatora przez niego wyznaczone. 

11. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

12. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, samodzielność wykonania, estetyka pracy 

i oryginalność. 

13. Wyniki konkursu będą ogłoszone podczas ostatnich warsztatów w Pieczyskach, 

Wieruszowie i Wyszanowie.  

14. W każdej w w/w miejscowości zostanie nagrodzona jedna osoba.  

15. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano słodki upominek.   

Postanowienia końcowe 

16. Regulamin konkursu jest dostępny u prowadzącego warsztaty i w siedzibie organizatora.  

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany postanowień 

niniejszego regulaminu. 


