
REGULAMIN KONKURSU 

Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży  

w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Balin. 

 

 

 

Organizator:  Gmina Chrzanów - Urząd Miejski w Chrzanowie  

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Filia w Balinie 

 

Partner:         Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka w Balinie 

 

Termin:         od 23.11.2020 r. do 02.12.2020 r. 

 

Miejsce:         Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Filia w Balinie 

                        Balin ul. Jaworznicka 45 

 

 

„Świąteczna pocztówka do Mikołaja” - konkurs plastyczny 

 
 

1. CEL KONKURSU: rozwijanie kreatywności, wyobraźni oraz zdolności manualnych, 

popularyzacja biblioteki w środowisku lokalnym 

 

2. PRZEDMIOT KONKURSU I NAGRODY: 

 Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie w formie pracy plastycznej (rysunek, 

szkic, wyklejanka z plasteliny itp.) własnego projektu świątecznej pocztówki do 

Mikołaja. Pracę należy sfotografować lub zeskanować tak, by możliwe było 

przesłanie jej w formie elektronicznej na adres organizatora konkursu. Zdjęcie lub 

scan powinny być dobrej jakości i przedstawiać wyłącznie pracę konkursową. 

 Nagrody za I, II i III miejsce przyzna powołana przez organizatora Komisja 

Konkursowa; 

 Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

 Po zakończeniu konkursu, prace plastyczne zostaną udostępnione na stronie 

internetowej biblioteki oraz w mediach społecznościowych. 

 

3. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:  

1) W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie Przedszkola Samorządowego im. św. 

Franciszka w Balinie 

2) Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace indywidualne. Prace zbiorowe nie będą 

uwzględniane.  

3) Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną pracę. 

4) Prace muszą zostać przesłane wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: 

konkurs@mbp.chrzanow.pl , w tytule wiadomości należy wpisać Świąteczna pocztówka 

do Mikołaja, w treści wiadomości należy wpisać wiek dziecka 

5) Każda praca konkursowa powinna być opatrzona tytułem „Świąteczna pocztówka do 

Mikołaja”.  

mailto:konkurs@mbp.chrzanow.pl


6) Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu „Świąteczna 

pocztówka do Mikołaja” – załącznik do regulaminu, którą należy pobrać ze strony, 

wpisać imię i nazwisko dziecka,  oraz dane kontaktowe, zaakceptować regulamin oraz 

udzielić zgód, podpisać czytelnie i przesłać w formie skanu lub zdjęcia wraz z pracą 

konkursową. W przypadku braku możliwości wydruku, karty zgłoszenia do pobrania w 

wersji papierowej w filii w Balinie, ul. Jaworznicka 45 po wcześniejszym 

poinformowaniu o takiej potrzebie telefonicznie lub mailowo. 

7) Nadesłanie pracy bez wypełnionej i podpisanej karty uczestnika wyklucza udział                              

w konkursie.  

8) Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace oryginalne, które nie były nigdzie 

publikowane i nie były zgłaszane w innych konkursach.  

9) Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę. 

 

4. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:  

1) Do oceny prac nadesłanych do konkursu Organizator powołuje Komisje Konkursową.  

2) Komisja dokona oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów: kreatywność, 

oryginalność i świąteczny charakter pracy 

3) Ocena prac odbywać się będzie na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji zostaną 

zaprezentowane zakodowane prace, a ujawnienie nazwisk autorów nastąpi dopiero po 

ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu laureatów. 

 

5. WRĘCZENIE NAGRÓD I DYPLOMÓW: 

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się indywidualnie, po wcześniejszym ustaleniu 

terminu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie Filia w Balinie, ul. Jaworznicka 45. 

O wyniku konkursu oraz sposobie odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą 

elektroniczną.  

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1) Zgłoszenie pracy do konkursu poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną wraz                                       

z wypełnioną obowiązkową kartą uczestnika konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

2) Uczestnicy Konkursu przenoszą na Organizatora prawa autorskie do prac konkursowych 

w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, 

wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtwarzania, wystawiania, 

wyświetlania oraz prezentowania w Internecie.  

3) Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg konkursów jest: Anna Fitrzyk 

4) Po otrzymaniu nagrody, każdy z uczestników lub opiekun potwierdza jej odbiór w protokole 

odbioru nagród. 

5) Komisja powoływana będzie w dniu przeprowadzenia konkursu. Członkowie komisji - 

pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie 

6) Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

7. TERMINY: 

 Ogłoszenie Konkursu: 23 listopad 2020 

 Nadsyłanie prac konkursowych do 02 grudzień 2020  

 Rozstrzygnięcie Konkursu: 03 grudzień 2020. 

 


