
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Biblioteka Przyszłości” 

ORGANIZATOR: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.   

CELE KONKURSU: 

-  Promocja czytelnictwa i Biblioteki; 

-  Rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych; 

-  Rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności; 

-  Możliwość zaprezentowania oraz popularyzowania własnej twórczości;   

-  Utrwalanie wizerunku Biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom i młodzieży.  

UCZESTNICY KONKURSU: 

-  Uczestnikiem Konkursu  może być każda osoba fizyczna zapisana i posiadająca aktywne 

konto biblioteczne w MBP w Radomiu.  

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech  kategoriach wiekowych: 

kategoria I – dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie (6-8 lat) 

kategoria II – uczniowie (9-11 lat) 

kategoria III – uczniowie (12-14 lat)  

-  Organizator ma prawo sprawdzić wiek na podstawie dokumentu.  

ZASADY UCZESTNICTWA: 

-  Udział w Konkursie jest w pełni dobrowolny i wolny od opłat; 

-  Konkurs organizowany jest w dniach od 16.05.2022 r.  do 30.06.2022 r.  

-  Tematem Konkursu jest wizja biblioteki przyszłości;    

-  Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko 

autora, wiek oraz numer telefonu kontaktowego; 

-  Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych;  

-  Prace nie podlegają zwrotowi; 



-  Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

TECHNIKA WYKONANIA I FORMA PRAC: 

-  Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Biblioteka Przyszłości” nie 

przekraczającej formatu A3; 

-  Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malunek, wyklejanka i 

inne formy). 

TERMIN ODDAWANIA PRAC: 

- Prace należy dostarczyć w terminie do 30 czerwca 2022 r.  do Filii nr 7 MBP w Radomiu , 

ul. Młodzianowska 9.  

NAGRODY: 

- W puli nagród przeznaczonych dla laureatów Konkursu w każdej kategorii wiekowej 

przewidziane są trzy nagrody główne: książka i gra planszowa lub karciana;  

-  Ponadto każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom;  

- Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

Nagrody, ani też prawo do zmiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny;   

-  Laureat może zrzec się Nagrody. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, Nagroda przepada.  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

-  Dostarczone prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora; 

-  Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród wszystkim laureatom nastąpi  w ciągu pierwszego 

tygodnia lipca 2022 r.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

-  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do 

czasu jego ostatecznego zakończenia.  

                    Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 


