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Regulamin matematycznego konkursu literacko-plastycznego 
>PROSTOKĄTY I KWADRATY< 

 

Konkurs realizowany w ramach projektu „Biblioteczna mat-tematyka”,  
w ramach programu grantowego „mPotęga” – VII edycja.  

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku  

 
 

1. Organizator:  

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów  

 

2. Cele konkursu: 

 uatrakcyjnienie nauki matematyki 

 pogłębienie współpracy uczeń – rodzic 

 pobudzanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej i literackiej uczniów we współpracy  
   z rodzicami 

 zachęcenie do podjęcia nietypowych działań edukacyjnych, wykorzystujących różnorodne          
formy i metody 

 

3. Adresaci konkursu: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Chrzanów  

i powiatu chrzanowskiego wraz z rodzicami. 

4. Przedmiot konkursu: uczestnicy mają za zadanie stworzenie przestrzennej, wielkoformatowej 

pracy plastycznej, będącej ilustracją do wiersza Danuty Wawiłow, Bajka nowa prostokątna  

i kwadratowa (treść wiersza w załączniku nr 2 regulaminu). Prace konkursowe mogą zostać 

wykonane dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów.  

Rozmiary pracy plastycznej: 

 minimalny: 30x42 cm (format A3),  

 maksymalny: 60x85 cm (format A1) 

Podane wymiary dotyczą rozmiaru podstawy pracy plastycznej. Wysokość pracy dowolna. 

5. Zasady uczestnictwa: 

 w konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy    

Chrzanów i powiatu chrzanowskiego wraz z rodzicami. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 

jest wspólne wykonanie pracy plastycznej przez dziecko i rodzica/rodziców 
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  jedno dziecko, wraz z rodzicem/rodzicami, może być autorem tylko jednej zgłoszonej do      

konkursu pracy plastycznej 

 tematyka pracy plastycznej: patrz pkt 4 regulaminu 

 do konkursu należy zgłaszać tylko prace wcześniej nieprezentowane w innych konkursach 
 

6. Terminarz: 

 ogłoszenie konkursu: 23 września 2020 r. 

 termin zgłaszania prac konkursowych: termin zgłaszania prac przedłużony do 30 stycznia 2021 r 

włącznie. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście do siedziby organizatora. Prace 

dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

 rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród: luty 2020. Dokładna data oraz forma 

rozstrzygnięcia konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej chrzanowskiej biblioteki 
 

7. Do każdej zgłoszonej do konkursu pracy plastycznej należy dołączyć, w zaklejonej, opatrzonej 

pseudonimem kopercie Kartę zgłoszenia uczestników konkursu. W kopercie należy umieścić 

Kartę zgłoszenia z danymi wszystkich autorów pracy konkursowej (zał. nr 1 regulaminu) 

Niedostarczenie wraz z pracą konkursową, dokumentów wymaganych w niniejszym regulaminie 

skutkuje odrzuceniem pracy konkursowej. 

8. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Klauzulą informacyjną  

(zał. nr 3 regulaminu). 

9. Zgłoszone na konkurs prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.  

10. Przy ocenie prac plastycznych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę: zgodność z regulaminem  

i tematem konkursu, estetykę pracy, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, walory 

artystyczne (m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania) 

11. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac plastycznych biorących udział  

w konkursie. 

13. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie. 

14. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady organizacji konkursu. 

Zgłoszenie się do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje organizator   konkursu. 

 
Załączniki: 
1. Zał. nr 1 - Karta zgłoszenia uczestników konkursu 
2. Zał. nr 2 - wiersz Bajka nowa prostokątna i kwadratowa 
3. Zał. nr 3 – Klauzula informacyjna. Pośrednie zbieranie danych 


