
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

pt. „CO SŁONKO WIDZIAŁO”

na podstawie wierszy Marii Konopnickiej

I. Cele konkursu

1. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
2. Poszerzanie wiedzy o Marii Konopnickiej.
3.Promowanie  twórczość pisarki oraz wspieranie czytelnictwa.
4. Integracja placówek szkolno-przedszkolnych i promocja w środowisku lokalnym.

II. Informacje Ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi.
2. Czas trwania konkursu: 30 maja 2022 r. do 14 czerwca 2022 r.
3. Konkurs skierowany do dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:
    I - przedszkolaki
    II – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
5. Konkurs jest przeznaczony dzieci z przedszkoli i szkół w Wielowsi i Świbiu.
6. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastyczniej inspirowanej wybranymi wierszami
    Marii Konopnickiej.

III . Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie nie mniejszym niż A4 i nie 
większym  niż A3, dowolną techniką płaską.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko
pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
3. Organizatorzy nie odsyłają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu
promocji konkursu, biblioteki, zespołu szkolno-przedszkolnego.
4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy):
 - imię i nazwisko, wiek autora, nazwę szkoły/ przedszkola do którego uczęszcza uczestnik oraz 
tytuł wybranego przez siebie wiersza.
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszeniowej wraz
z oświadczeniami  rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1 do Regulaminu).
8. Prace należy przynieść do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi lub do szkoły/przedszkola.

IV. Wyniki konkursu i nagrody:

1. Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni spośród przekazanych prac
laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory estetyczne, 
zgodność z wybranym wierszem.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Gminy Wielowieś oraz na stronie Facebook 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi. https://wielowies.pl/8/strona-glowna.html, poprzez 
podanie imienia, nazwiska, wieku  dziecka oraz nazwy szkoły/przedszkola. 
4. Wyłonieni w konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie
lub drogą mailową.

https://wielowies.pl/8/strona-glowna.html


5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione 
podmiotom trzecim.

V. Uwagi końcowe

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej.
2. Laureaci zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na wręczenie nagród.
3. Zwycięskie prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Pozostałe prace będą 
zwracane uczestnikom konkursu na ich wyraźne żądanie do  dnia 30 czerwca 2022 r.  lub zostaną 
zarchiwizowane przez Organizatora dla celów udokumentowania przebiegu konkursu 

Załącznik 1 – Karta zgłoszenia + oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych + klauzula informacyjna RODO 


