
REGULAMIN KONKURSU 

 

A gdyby bohaterowie wyszli z bajek? – konkurs plastyczny 

Organizator konkursu: 

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu. 

Cele konkursu: 

- pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych u dzieci 

- propagowanie idei czytania i czytelnictwa 

- rozwijanie wrażliwości artystycznej 

-stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych 

manualnie 

 Uczestnicy:  

 Dzieci w wieku od 5 do 10 lat 

 Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych dzieci 

w wyżej wymienionej kategorii wiekowej, zamieszkałych na terenie 

Zamościa i powiatu zamojskiego. 

2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej 

przedstawiającej ulubionego bohatera bajki. Praca ma być wykonana 

dowolną techniką z użyciem kredek, farb, plasteliny lub w postaci 

wycinanki, wydzieranki itd. Praca powinna być wykonana w formacie 

A4. 

3. Każdą pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem wraz ze 

wskazaniem wieku uczestnika, adresu mailowego i numeru 

kontaktowego. 

4. Gotowe prace należy dostarczyć do Biblioteki – ul. Kamienna 20, 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży (pok. 2). 



5. W przypadku zaostrzenia rygoru sanitarnego i niemożności 

dostarczenia pracy do Biblioteki jej zdjęcie należy wysłać na adres 

e-mail: dzieciecy@biblioteka.zamosc.pl  

Termin składania prac:  

Na prace czekamy do  30.11.2021 

Ocena prac:  

1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora, podstawą 

oceny będzie spełnienie wymogów regulaminowych. 

2. Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

5 - 6 lat, oraz 7 - 10 lat. 

3. Organizatorzy przewidują po 3 nagrody główne oraz po 3 

wyróżnienia w obu grupach wiekowych. 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  nastąpi w grudniu 2021 r. 

O wynikach laureaci zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie. 

5. Wykonane prace przechodzą na własność organizatora. 

Postanowienia ogólne: 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny, a jego Uczestnicy wyrażają 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 

niniejszego konkursu.  

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem 

praw autorskich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z  2018.0.1191). Dane uczestników będą 

wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania 

nagrody. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania 

informacji o laureacie, tj. imienia i nazwiska oraz umieszczenie tych 
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informacji w materiałach promujących, a także w mediach 

i Internecie. 

4. Organizator nie wysyła nagród pocztą. 

5. Za przyjazd na imprezę finałową nie będą zwracane koszty 

podróży. 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na 

wykorzystanie prac do realizacji wystawy pokonkursowej. 

7. W sprawach spornych  ostateczna decyzja należy do Organizatora.  

8. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem 

niniejszego regulaminu.  

 

 

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod 

numerem telefonu:  (84) 62 711 54 wew. 29 

 


