
Konkurs plastyczny „Roboty Lema w krainie lodu” 

Regulamin 

W piątek, 27 listopada 2020 r. Sejm RP ustanowił rok 2021 Rokiem Lema. Uhonorował 

jednego z najwybitniejszych polskich prozaików, najszerzej tłumaczonego polskiego autora, 

wybitnego mieszkańca Krakowa. Z racji tego wydarzenia Gminna Biblioteka Publiczna w 

Pysznicy oraz jej filie w Jastkowicach i Kłyżowie organizują konkurs pt. „Roboty Lema 

w krainie lodu”. 

 Cel konkursu 
 

Celem konkursu jest promowanie twórczości Stanisława Lema. 

 

 Warunki uczestnictwa 
 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie oryginalnej, samodzielnej pracy plastycznej 

robota (format A4), inspirowanej własną wyobraźnią lub opowiadaniem „Trzej elektrycerze” 

autorstwa Stanisława Lema - książka do wypożyczenia w bibliotekach lub zarys opowiadania 

zmieszczony w  zał. nr 1.  

Dopuszczalne formy pracy: farby, kredki, mazaki, pastele, ołówek, wycinanka.  

 

 Zgłoszenia 

Kto może wziąć udział w konkursie? 

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z gminy Pysznica  w wieku od 7-20 lat. 

o I kategoria: 7-10 lat 

o II kategoria: 11- 15 lat 

o III kategoria: 16-20 lat 

 

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie pracy plastycznej oraz zgody 

dotyczącej danych osobowych, które należy składać w siedzibie:   

          

o GBP w Pysznicy, ul. Wolności 277 tel. 15 841 00 05,  

o filii w Jastkowicach, ul. Armii Krajowej 18 tel. 15 841 03 13, 

o filii w Kłyżowie, ul. Mickiewicza 46 tel. 15 841 07 48. 

Dodatkowo prace plastyczne z tyłu należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: imię i 

nazwisko autora, wiek, adres, telefon. 

Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i 

danych osobowych na potrzeby promocji konkursu na podstawie art. 29 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119, s. 1/ – RODO – zał. nr 2 (zgoda dla niepełnoletnich 

plus klauzula), zał. nr 3 (zgoda dla pełnoletnich plus klauzula). 



 Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród: 

 
o Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. 

o Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami. 

o Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród. 

o Wszystkie prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w 

siedzibie GBP w Pysznicy. 

o Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania pracami, które nie podlegają 

zwrotowi oraz prawo bezpłatnego publikowania prac nadesłanych na konkurs. 

 

 Termin składania prac 

Pace należy składać w terminie do 05.02.2021 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


