
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
 

Ja i mój literacki przyjaciel -miś 

W wielu utworach literackich miś jest głównym bohaterem. Jego przygody mogą stać się tematem pracy 

plasytycznej i przenieść czytelnika w świat  literackiej fantazji . 

 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobrowniki. 

2. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych: 

• dzieci przedszkolne  

• uczniowie klas 0 – II szkoły podstawowej 

• uczniowie klas III – V szkoły podstawowej 

• uczniowie klas VI – VIII szkoły podstawowej 

3. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminnego Centrum Kultury i Sportu  

w Bobrownikach. 

Cele konkursu 

1. Promocja zbiorów biblioteki oraz propagowanie czytelnictwa wśród dzieci. 

2. Rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych. 

3. Rozwijanie wyobraźni i talentów plastycznych uczestników. 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji przedstawiającej postać misia – bohatera dowolnego 

utworu literackiego. 

2.Technika plastyczna pracy dowolna, np. : pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, kolaż na 

papierze brystol. 

3. Format pracy: A3  

4. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: 

— imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, 

— imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego nauczyciela lub opiekuna, 

— imię przestawionego bohatera literackiego oraz tytuł utworu, z którego pochodzi. 

5. Oddana na konkurs praca musi w całości stanowić oryginalną twórczość uczestnika konkursu. 

6. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową. 

7.Prace konkursowe należy składać do 25 listopada 2021 r. na adres: 

Biblioteka Publiczna w Dobieszowicach (ul. Kościuszki 49, 42-584 Dobieszowice)  

8. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach powoła Komisję Konkursową, która wyłoni 

laureatów konkursu. 

9. Kryteria oceny prac konkursowych: 

- oryginalność formy i treści, 

- koncepcja plastyczna pracy, 

- wartość artystyczna, 

- kompozycja, 

- ogólny wyraz artystyczny, 

10. Wybrane przez Komisję Konkursową prace zostaną nagrodzone. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 

Bobrownikach  

2.. Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie ze złożeniem oświadczenia, które dołączone jest do 

niniejszego regulaminu w formie załącznika oraz jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem praw 

autorskich organizatorowi konkursu do złożonej pracy konkursowej. 

 

                                                                                                             Dyrektor GCKiS w Bobrownikach 


