
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „POCZTÓWKA Z WAKACJI” 
 

I. Cele konkursu: 
 

1. Zainteresowanie dzieci podróżami. 
2. Propagowanie form aktywnego wypoczynku. 
3. Pobudzenie aktywnego uczestnictwa w kulturze. 
4. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej. 

 
II. Organizator konkursu: 

 
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach,  
ul. T. Kościuszki 26, 32-090 Słomniki. 
 
III. Zasady uczestnictwa: 

 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat. Dostarczone 

prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: od 6 do 9 lat i od 10 
do 13 lat. Uczestnicy kwalifikowani będą do określonej kategorii wiekowej na 
podstawie roku urodzenia.  

2. Dziecko do konkursu może zgłosić rodzic lub opiekun prawny wypełniając 
kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Każdy z uczestników może złożyć do konkursu jedną pracę. 
4. Prace wykonane mogą być w dowolnej technice w maksymalnym formacie A4. 
5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko 

autora, rok urodzenia.  

6. Prace zgłoszone na konkurs winny być pracami własnymi autorów nie 
zgłoszonymi w innych konkursach. 

7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba 
składająca pracę przyjmuje warunki Regulaminu konkursu. 

8. Prace należy składać do 20 września 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 26. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca licząc od dnia 20 września 
2021 r. 

 
IV. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 
1. Prace oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 
2. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, wkład pracy dziecka oraz 

technika wykonania.  
3. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody oraz dyplomy. 
4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie 

internetowej organizatora ( www.biblioteka.slomniki.pl). 
5. Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Słomnikach bez wynagrodzenia i mogą być wykorzystywane do 
organizowania wystaw, celów promocyjnych w prasie i Internecie. 

6. Opiekun prawny autora pracy zgadza się na późniejsze upowszechnianie 
pracy przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słomnikach. 

http://www.biblioteka.slomniki.pl/


 
V. Informacje dodatkowe: 

 
1. W wypadku zajścia okoliczności nie objętych niniejszym Regulaminem 

rozstrzyga Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach jako Organizator 
konkursu.  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu. 
 

VI. Kontakt: 
 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są pod nr tel. 12 388 10 15 lub 
mail-owo: mbp.slomniki@poczta.fm 
 

 
 


