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Regulamin Konkursu Plastycznego  

„ Baśniowa zakładka do książki” 

 

I. Organizator:  

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu 

 

II. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów klas I-IV kołobrzeskich szkół podstawowych 

oraz uczniów i wychowanków SOSW „Okruszek” i OREW. 

 Zadaniem Uczestników jest samodzielne wykonanie Zakładki do książki. 

 Praca może być wykonana dowolną techniką w formie zakładki do książki materiałami,  które     

nie brudzą i nie niszczą książek.  

 Praca powinna być wykonana przez dziecko samodzielnie. Uczestnik może zgłosić do konkursu 

tylko jedną pracę. 

 Zgłoszone prace muszą zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwę szkoły  

oraz klasę.   

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych 

oraz z akceptacją nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku Uczestnika na stronie internetowej 

biblioteki, Facebooku, Instagramie oraz na wystawie prac laureatów. 

 Prace zgłoszone na konkurs stają się własnością Organizatora. Nadesłanie prac oznacza akceptację 

warunków niniejszego Regulaminu.  

 

III. Miejsce i termin składania prac: 

 Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Dziecięcej (Brzozowa 9a) w terminie 27.02-

27.03.2023r. 

 Prace dostarczone po upływie tego terminu oraz niespełniające wymagań Regulaminu nie będą 

oceniane. 

 Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 3 kwietnia w Brzozowym Zakątku 

przy ul. Brzozowej 9a. Laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem szkół. Wyniki konkursu 

podane będą również na stronie internetowej www.biblioteka.kolobrzeg.pl 

IV. Nagrody i kryteria oceny: 

http://www.biblioteka.kolobrzeg.pl/
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 Jury powołane przez Organizatora dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni laureatów konkursu, 

którzy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród. 

 Kryteria oceny prac: samodzielność, walory artystyczne, estetyka, zgodność z tematem. 

 Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w Bibliotece Dziecięcej i Brzozowym Zakątku  

na wystawie pokonkursowej. 

 

V. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 Zmiany terminów w regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne. 

 Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych prac. 

 

VI. Polityka prywatności: 

 Dane będą przetwarzane do daty ustania przydatności. Wyjaśnień w sprawach związanych                   

z danymi osobowymi udziela inspektor danych osobowych (IOD), email: 

iod@biblioteka.kolobrzeg.pl 

 

 

 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Biblioteka Dziecięca 

ul. Brzozowa 9a, 78-100 Kołobrzeg, tel.: 094 35 427 17 ; www.biblioteka.kolobrzeg.pl 

 

 


