
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ASTRONAUCI”  

 

 

Organizator:   Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Filia w Balinie 

 

Termin:         od 08.11.2021 r. do 20.11.2021 r. 

 

Miejsce:         Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 

 

 
 

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

popularyzacja literatury science fiction oraz dorobku literackiego Stanisława Lema. 

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU I NAGRODY: 

1. Przedmiotem konkursu plastycznego „Astronauci” - organizowanego w ramach 

projektu „LEMoniada – FANtastyczne wydarzenia inspirowane literaturą 

Stanisława Lema” jest przedstawienie w formie plastycznej tematu związanego 

z astronautyką i konstrukcją statków kosmicznych. Zakłada się możliwość 

wykorzystania różnych technik także konstrukcji przestrzennych np. w ramach 

upcyclingu. 

2. Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci 

przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych z powiatu chrzanowskiego. 

3. Nagrody za I, II i III miejsca przyzna powołana przez organizatora Komisja 

Konkursowa. 

4. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

5. Po zakończeniu konkursu, prace plastyczne zostaną zaprezentowane w formie 

wystawy pokonkursowej w pomieszczeniach biblioteki oraz na stronie 

internetowej biblioteki i w mediach społecznościowych. 

 

III. ZASADY KONKURSU:  

1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół 

podstawowych z powiatu chrzanowskiego. 

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

uwzględniane.  

1. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Pracę należy dostarczyć do 

Oddziału dla Dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie przy ul. 

Broniewskiego 10C.  

2. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy. 

3. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu 

„Astronauci” dostępną w formie pliku pdf na stronie biblioteki, którą należy pobrać ze 

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

oraz udzielić zgód, podpisać czytelnie i dostarczyć do Oddziału dla dzieci wraz z pracą 

konkursową w zaklejonej kopercie podpisanej takim samym godłem co praca. W 

przypadku braku możliwości wydruku karty zgłoszenia można ją wypełnić na miejscu 

w bibliotece –w momencie składania pracy konkursowej w Oddziale dla dzieci.  



4. Brak wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia uczestnika konkursu wyklucza udział 

w konkursie.  

5. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace oryginalne, które nie były nigdzie 

publikowane i nie były zgłaszane w innych konkursach.  

6. Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę. 

 

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:  

1. Do oceny prac zgłoszonych do konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową 

składającą się z pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. 

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

oryginalność w podejściu do tematu i charakter pracy oddający myśl projektu LEMoniada 

– FANtastyczne wydarzenia inspirowane literaturą Stanisława Lema. 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. 

 

V. WRĘCZENIE NAGRÓD I DYPLOMÓW: 

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 20.11.2021 o godz. 15.00 podczas 

„Cyberiady” – imprezy kończącej projekt, która odbędzie się w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego 10C. O wynikach konkursu laureaci 

zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu wraz z wypełnioną i podpisaną 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 konkursu jest: Anna Fitrzyk – 

kierownik Filii w Balinie. 

4. Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

VII. TERMINY: 

− Ogłoszenie Konkursu: 08 listopada 2021 

− Nadsyłanie prac konkursowych do 18 listopada 2021  

− Rozstrzygnięcie Konkursu: 20 listopada 2021. 

 


