
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

„ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim  z Filią w Nowakowie.  

Konkurs przeprowadzony jest w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2021. 

 

II. CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest popularyzowanie i promowanie czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań książką,  

rozbudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej oraz budowanie łączności z biblioteką.  

 

III. TEMATYKA KONKURSU 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, polegającej na ukazaniu  

w interesujący sposób książki lub literackiego bohatera, którego chciałbyś/chciałabyś spotkać w bibliotece. 

Temat konkursu nawiązuje do hasła Tygodnia Bibliotek, które brzmi: „Znajdziesz mnie  w bibliotece”. 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Elbląg. 

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim 

     lub Filii w Nowakowie do 14 maja 2021 r. 

3. Każdą pracę należy opatrzyć metryczką, zawierającą następujące informacje: imię,  nazwisko i wiek 

uczestnika, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.   

4. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony oraz podpisany formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1) 

5. Regulamin wraz z załącznikiem do pobrania na stronie internetowej gbpelblag.naszabiblioteka.com. 

 

V. PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Organizatora konkursu.  

2. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: zgodność tematyki pracy plastycznej, pomysł i inwencja twórcza, 

oryginalność prac,  pracochłonność i staranność wykonania, ogólne wrażenie estetyczne. 

3. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

4. Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną laureaci i pozostali uczestnicy konkursu  

zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i sposobie odbioru nagród. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.   Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich 

     ekspozycji oraz bezpłatnej reprodukcji w prasie i internecie w celu promocji konkursu. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie przez 

Organizatora jego danych osobowych oraz wykorzystanie jego wizerunku do celów konkursu, w tym   

rozpowszechniania informacji w mediach.                                       

3.  Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

4.  Wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu dostępne są również pod numerami tel.:       

    55 231 10 16 – biblioteka w Komorowie Żuławskim oraz 726 799 888 – biblioteka w Nowakowie 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 


