
  

 

 

 

 

 

 

 
Regulamin konkursu plastycznego 
CZTERY PORY ROKU Z BIBLIOTEKĄ 

 

Konkurs realizowany w ramach projektu „Za kulisami książki”. 

 
 

1. Organizator:  

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

2. Cele konkursu: 

• pobudzenie wyobraźni twórczej oraz wrażliwości artystycznej i literackiej uczestników 

• zachęcenie do podjęcia działań artystycznych i edukacyjnych, przy użyciu różnorodnych  
   form i metod  

•  umożliwienie zaprezentowania talentu i umiejętności plastycznych oraz wykazania się      
aktywnością twórczą 

• integracja z biblioteką jako miejscem ciekawych działań kulturalnych i edukacyjnych 

3. Adresaci konkursu: dzieci w wieku 7-12 lat z terenu Gminy Chrzanów i powiatu chrzanowskiego. 

4. Przedmiot konkursu:  

•  uczestnicy mają za zadanie stworzenie pracy plastycznej nawiązującej do pór roku i wybranego 

utworu lub bohatera lub motywu literackiego. 

•  prace konkursowe powinny zostać wykonane dowolną techniką płaską, umożliwiającą 

ekspozycję w antyramach, przy użyciu dowolnych materiałów (z wyłączeniem materiałów 

sypkich, takich jak kasze, ryż). 

• rozmiary pracy plastycznej: 

 minimalny: 15 x 21cm (format A5),  

 maksymalny: 30 x 42cm (format A3) 

5. Zasady uczestnictwa: 

•  jedno dziecko może być autorem tylko jednej zgłoszonej do konkursu pracy plastycznej 

•  w konkursie mogą wziąć udział tylko prace indywidualne i wykonane samodzielnie,  

prace zbiorowe nie będą przyjmowane 

• tematyka pracy plastycznej: patrz pkt 4 regulaminu 

• do konkursu należy zgłaszać tylko prace wcześniej nieprezentowane w innych konkursach 

•  pracę konkursową należy na odwrocie opisać tylko godłem/pseudonimem  

 
 



  

 

 

 

 

 

 

6.   Terminarz: 

• ogłoszenie konkursu: 7 czerwca 2021 r.  

• zgłaszanie prac konkursowych: 16 sierpnia 2021 r. (włącznie)  

     Prace dostarczone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę. 

     Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora  

(do Oddziału dla Dzieci).   

• rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród: wrzesień 2021.  

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 

godłem/pseudonimem (tym samym, którym zostanie opatrzona praca konkursowa) kopercie 

wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu - zał. nr 1 regulaminu. 

       Niedostarczenie wraz z pracą konkursową dokumentów wymaganych w niniejszym    

regulaminie skutkuje odrzuceniem pracy konkursowej. 

8.    Zgłoszone do konkursu prace oceniać będzie Jury konkursowe powołane przez Organizatora.  

9.   Przy ocenie prac plastycznych Jury 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), samodzielność wykonania. 

10.  Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody. 

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

 w konkursie. 

12.  Nagrodzone w konkursie prace plastyczne lub ich fragmenty zostaną wykorzystane jako  

elementy graficzne kalendarza, który zostanie zaprojektowany i udostępniony w ramach 

projektu „Za kulisami książki”.  

13.  Nadesłane na konkurs prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej  

 w siedzibie Organizatora. Pokonkursowa wystawa prac jest integralną częścią konkursu.   

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jej wyeksponowanie na w/w  

wystawie, w terminie określonym przez Organizatora. 

14.  Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie. 



  

 

 

 

 

 

 

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

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

16.  W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator konkursu. 

 
 
 

 
Załączniki: 
 

1. Zał. nr 1 - Karta zgłoszenia uczestnika konkursu. 
 


