
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „OKŁADKA MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych
- przedszkolaki
- klasy I – III szkoły podstawowej
- klasy IV – VIII szkoły podstawowej 

2. Wymogi formalne dotyczące pracy konkursowej
- praca samodzielna
- format pracy A3 lub A 4
- technika wykonania dowolna (kredki, farby, pastele, wyklejanka itp)
- na odwrocie praca podpisana (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła)
- każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną, wykonaną przez siebie prace

3. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora
4. Przyjmowanie prac na konkurs upływa 17 stycznia  2020 r.
5. Prace należy dostarczyć do Filii bibliotecznej w Ścinawce Dolnej  (lub pozostałych filii oraz

Biblioteki Głównej)
6. Jury, złożone z pracowników biblioteki, dokona oceny prac według poszczególnych 

kategorii wiekowych. 
7. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane miejsca I, II, III. 
8. Jury zastrzega sobie również możliwość przyznania dowolnej liczby wyróżnień. 



Karta zgłoszeniowa Konkurs plastyczny „Jesienne dary natury” Imię i nazwisko autora: 
…............................................................................................................................................................
.... Klasa………………… 
Oświadczenie
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) przez 
Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu 
zgodnie z regulaminem Konkursu. Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej 
na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani 
obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję 
warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Barwy jesieni”. 

........................................................................ 
Podpis autora 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA ............................................................. (miejscowość, data) 
Wyrażam zgodę na 
udział ........................................................................................................................................., (imię i
nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie
Plastycznym „Barwy jesieni. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i 
akceptuję jego postanowienia. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu 
zgodnie z regulaminem Konkursu. ..................................................... podpis rodzica/opiekuna 


