
Regulamin konkursu literacko-plastycznego 

 

,,Misiowy Obrazek” 

 

 

 

1.ORGANIZATOR 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach 

 

2. CEL 

 

Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa oraz rozwijanie i kształtowanie 

wyobraźni wśród najmłodszych użytkowników biblioteki. 
 

3.WARUNKI KONKURSU/ UCZESTNICTWO 

 

• Konkurs skierowany jest dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 

- dzieci 3-6 lat z gminy Strzelce 

 

- dzieci klas I-III szkoły podstawowej z gminy Strzelce 

 

• Zadaniem uczestników jest stworzenie ilustracji do wybranego przez siebie 

tekstu literatury dziecięcej, której bohaterem jest miś. 

• Praca plastyczna może być wykonana w formie płaskiej: rysunek, malarstwo, 

grafika, wydzieranka lub kolaż w formacie A4 lub A5, w formie płaskiej. 

• Praca powinna być opisana na odwrocie drukowanym pismem. Wymagane 

dane: 

- imię, nazwisko autora pracy, 
 

- wiek uczestnika, 
 

- tytuł, autor utworu wybranego do zilustrowania, 
 

- telefon kontaktowy do rodziców lub prawnych opiekunów. 
 

• Do pracy należy dołączyć oświadczenie (do wydruku lub odbioru w GBP w 

Strzelcach) 

• Organizator zastrzega, że z chwilą przekazania pracy biorącej udział w 

konkursie, jej wykonawca zrzeka się prawa do niej i przechodzi ona na 

własność GBP w Strzelcach. 

• Prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora do celów konkursu 

komisję konkursową pod kątem pomysłowości oraz samodzielności 



wykonania. 

• Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

4. TERMIN 

• Konkurs trwa od dnia ogłoszenia tj. 2 listopada 2022 r. do 25 listopada 2022 

r. 

• Prace należy złożyć osobiście lub przesłać najpóźniej do 25 listopada 

2022 r. na adres: 

GBP w Strzelcach, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce 

• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30.11.2022 r. 

• Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie 

wręczenia nagród. 

5. NAGRODA 

• Organizator konkursu przewiduje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch 

kategoriach wiekowych. 

6. UWAGI KOŃCOWE 

• Interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi. 

• W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

• Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie 

Organizatora konkursu lub pod nr. tel. 24 355 66 19 

 


