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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
 „zimowo-sportowo” 

 
(dalej zwanego „Konkursem”) 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
 
1. Organizator przeprowadzi Konkurs plastyczny pt. „zimowo-sportowo”, podczas którego 

zostaną ocenione samodzielnie przez dzieci wykonane prace plastyczne o tematyce 
sportów zimowych (dalej zwane: „zimowo-sportowo”). 
 

2. Organizator po przeprowadzeniu konkursu lokalnego wysyła prace na konkurs 
ogólnopolski do Warszawy organizowany przez „Świerszczyk” magazyn dla dzieci. 
 

3. Celem Konkursu jest: 
a) Rozwój kreatywności, wyobraźni, talentu plastycznego dzieci i młodzieży, 
b) Budowanie łączności młodych czytelników z biblioteką 
c) Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do tworzenia i prezentowania prac 

plastycznych. 
d) Zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek. 

 
4.      Zasady uczestnictwa. 

a) Konkurs adresowany jest do czytelników biblioteki w dwóch kategoriach 
wiekowych ( kl. I-IV,  kl. V-VIII). 

b)  Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 
niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach plastycznych. 

c)  Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać 1 pracę w formacie maksymalnie A3, 
w dowolnej technice. 

d) Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu na adres:  Miejska 
Biblioteka Publiczna , ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek. 

e)  Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą zgłoszeniową dostępną w 
bibliotece w Oddziale dla Dzieci.  

f)  Jeden autor może zgłosić tylko 1 pracę. 
5.       Termin nadesłania prac. 

a)  Prace należy dostarczyć do dnia 31 stycznia 2022 r. do godz. 17:00 
6.       Jury i nagrody. 

a)  Jury Konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu. 
b) Jury przyzna maksymalnie trzy nagrody w każdej kategorii. 
c) Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej ilości nagród lub 

przyznania dodatkowych wyróżnień. 
7.       Kryteria oceniania 

a)  Twórczy charakter pracy, estetyka, samodzielność i oryginalność. 
8.       Rozstrzygnięcie konkursu 

a) Rozstrzygnięcie konkursu  i ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszym tygodniu 
lutego 2022 r. na stronie internetowej MPB (www.bibliotekaolsztynek.pl). 
Laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczna lub e-mailową.   

b) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej biblioteki i na naszym facebookowym fanpage'u.  
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c)  Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po 
konkursie przechodzą na własność organizatora. 

8.       Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
          organizatorów swoich danych osobowych. 
9.       Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora  
          www.bibliotekaolsztynek.pl. 
10.  Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego  
          uczestników. 
 

§ 2. 
Organizator Konkursu 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku (dalej zwana:  

„Organizatorem”). 
2. Adres Organizatora: ul Rynek 1, 11-015 Olsztynek tel.:  89 519 27 12. 
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: 

Kamila Kupiec, tel. 89 519 27 12. 
 

 
§ 3. 

Założenia organizacyjne 
 
1. Do wzięcia udziału w Konkursie zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych z miasta i 

gminy Olsztynek, którzy są czytelnikami biblioteki. 
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
3. Do Pracy Konkursowej powinna zostać załączona karta zgłoszeniowa, która stanowi     

załącznik do Regulaminu i dostępna jest w bibliotece w Oddziale dla Dzieci. 
4. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. W przypadku zgłoszenia 

przez Uczestnika na Konkurs więcej niż jednej Pracy Konkursowej, w Konkursie będzie 
brała udział tylko Praca Konkursowa zgłoszona jako pierwsza. 

5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na 
następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 
nakładzie, używania w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, 
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, katalogi papierowe, 
katalogi online, opracowania), a także prezentowania prac na wystawach i imprezach 
okolicznościowych organizowanych przez Organizatora oraz zgodą na ich pierwsze 
publiczne wykorzystanie. 

6. Osoba nadsyłająca Pracę Konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 
2016 r. poz. 922 z późn. zm).  

7. Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie 
pracy do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 
prawa własności złożonego egzemplarza pracy. 

8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie. 

http://www.bibliotekaolsztynek.pl/

