
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Z  okazji  Światowego  Dnia  Książki  i  Praw  Autorskich  zapraszamy  do  udziału
w konkursie na plakat promujący  Biblioteki Publiczne Gminnego Centrum Kultury i Spotu
w Bobrownikach.

 Nasze Biblioteki zmieniają się, są symbolem nowoczesności ale też ostoją tradycji.
Służą  mieszkańcom  jako  miejsca  spotkań  i  integracji  międzypokoleniowej.  Pełnią
kulturotwórczą rolę w życiu mieszkańców Gminy Bobrowniki.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem  konkursu  jest  Biblioteka  Publiczna  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Sportu
w Bobrownikach.

II. CELE KONKURSU

1. Propagowanie poprzez formę graficzną instytucji biblioteki oraz jej działalności.
2. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych

mieszkańców.
3. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie

różnych technik plastycznych.
4. Promowanie alternatywna formy twórczego spędzania czasu wolnego.
5. Prezentacja patrystycznych zdolności mieszkańców Gminy Bobrowniki.

III. TEMAT

Zadaniem  uczestnika  konkursu  jest  wykonanie  pracy  plastycznej  –  plakatu,  promującego
działalność  Biblioteki Publicznej na terenie Gminy Bobrowniki.

IV. UCZESTNICY

1.  Konkurs  kierowany  jest  do  uczniów,  młodzieży  oraz  dorosłych  zamieszkujących  Gminę
Bobrowniki.

2. Prace konkursowe zostaną ocenione w kategoriach wiekowych:
I kategoria: dzieci przedszkolne
II kategoria: uczniowie szkół podstawowych kl. 1-3;
III kategoria: uczniowie szkół podstawowych kl. 4-6;
IV kategoria: uczniowie szkół podstawowych kl. 7-8;
V kategoria: młodzież i dorośli.

V. WARUNKI KONKURSU

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jeden plakat.
2. Technika wykonania prac dowolna: rysunek, malarstwo, grafika, grafika komputerowa, kolaż.
Format pracy A2.
3. Oddana  na  konkurs  praca  musi  w  całości  stanowić  oryginalną  twórczość  uczestnika
konkursu.
4.  Każda  praca  plastyczna  winna  zawierać  kartę  zgłoszenia  stanowiącą  załącznik  nr  1  do
niniejszego regulaminu.
5. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Biblioteka Publiczna w Siemoni Filia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach



ul. 1-go Maja 3  42- 595 Siemonia z dopiskiem KONKURS
6. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.

VI. TERMINY

1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 maja 2022 roku.
2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja  powołana przez Dyrektora Gminnego
Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Bobrownikach.  Decyzja  komisji  jest  ostateczna  i  nieodwołalna.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających
z powodu organizacyjnych od niego niezależnych.

VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1.  Dyrektor Gminnego  Centrum  Kultury i Sportu w Bobrownikach powoła Komisję Konkursowa,
która dokona oceny prac. 
2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę poniższe kryteria:

 Spełnienie wymogów formalnych;
 Zgodność pracy z tematem;
 Wartość merytoryczna prac plastycznych;
 Walory estetyczne;
 Oryginalność/innowacyjność.

3. Wybrane przez Komisję Konkursową prace zostaną nagrodzone.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny z  akceptacją  niniejszego  regulaminu oraz  zgodę  na
publikację materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotograficznego autorów prac. 
2. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Małgorzata Trzcionka tel. 696 890 905
3. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i prezentacji prac konkursowych.
5. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną zamieszczoną 
w załączniku nr 2.
6.  Niniejszy  regulamin  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Gminnego Centrum Kultury  i
Sportu w Bobrownikach.


