
REGULAMIN 
konkursu plastycznego  

„Portret Misia Paddingtona” 
 
1. Organizatorem konkursu jest Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. 
 
2. Tematem konkursu jest portret Misia Paddingtona – bohatera serii książek dla dzieci autorstwa 
Michaela Bonda. 
 
3. Konkurs ma na celu popularyzację wartościowych postaci w literaturze dla dzieci oraz 
integrację środowiskową przedszkoli funkcjonujących na osiedlu Borki. 
Jest on także połączony z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia oraz tematycznymi 
zajęciami, które będą odbywać się w Filii nr 9 w czasie trwania konkursu. 
 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być: 

 dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi                    
w Radomiu 

 dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola nr 25 w Radomiu 

 dzieci uczęszczające do innych przedszkoli, jednak będące czytelnikami Filii nr 9                             
i posiadające kartę biblioteczną. 

 
5. Zasady udziału w konkursie: 

 Do konkursu mogą być zgłoszone prace prezentujące portret Misia Paddingtona, 
wykonane dowolną techniką, o formacie nie przekraczającym A4. 

 Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, grupę przedszkolną, nazwę 
przedszkola oraz numer kontaktowy do rodzica. 

 Prace konkursowe można składać do 10 października do 15 listopada 2022 r. w Filii nr 9. 

 Do pracy należy dołączyć klauzulę i zgody dołączone do regulaminu (dostępne w Filii nr 
9). 

 
6. Warunki rozstrzygnięcia konkursu: 

● Zdjęcia oceniać będzie Jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród wśród Uczestników 
spełniających wszystkie warunki formalne.  

● Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 listopada 2022 r. na profilu facebookowym Filii nr 9, 
gdzie zostanie również zaprezentowana galeria prac. Od tego dnia będzie również można 
oglądać wystawę pokonkursową w Filii nr 9. Organizator poinformuje telefonicznie 
laureatów konkursu oraz przedszkola i ustali termin odbioru nagród. 

 
7. Laureatom konkursu zostaną przyznane pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. 
Pisemne podziękowania otrzymają również przedszkola. 
 
8. Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora. 
 
9. Kontakt: Filia nr 9, ul. Sucha 2, 26-600 Radom, tel: (0-48) 331-57-03, e-mail: filia9@mbpradom.pl 


