
REGULAMIN KONKURSU

„Biblioteka – magiczny domek dla książek”

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy.

1. Celem konkursu jest:
 promocja biblioteki i czytelnictwa w środowisku lokalnym,
 kształtowanie pomysłowości i kreatywności dzieci,
 rozwijanie kultury i wrażliwości artystycznej u dzieci i młodzieży.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-8 z terenu gminy Pysznica.
3. Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
 I kategoria wiekowa: klasy 0-3
 II kategoria wiekowa: klasy 4-8

4. Czas trwania konkursu:

 Konkurs trwa od 16.01.2023 do 19.02.2023.
 Prace należy składać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy 

lub w bibliotekach w Kłyżowie i Jastkowicach.

5. Zasady wykonywania pracy:

 Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu A4 lub A3 
ilustrującego hasło konkursowe.

 Technika dowolna płaska: malarstwo, grafika, rysunek itp.
 Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, nie dopuszcza się wykonania 

plakatów rodzinnych.
 Przy ocenie zostanie wzięta pod uwagę zgodność z tematem, wartość artystyczna pracy 

oraz samodzielność i sposób wykonania (staranność i estetyka).
 Praca powinna zawierać metryczkę, na odwrocie plakatu: imię i nazwisko dziecka, klasa, 

szkoła, numer telefonu rodzica;
 Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i

danych osobowych na potrzeby promocji konkursu (Załącznik nr 1)
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

6. Oceny prac dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

7. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenia nagród odbędzie się w kwietniu w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Pysznicy

8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

9. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu, nie zawierają wszystkich informacji nie 
będą oceniane przez komisję konkursową



10. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych zwycięzców
konkursu oraz zdjęć wykonanych w jego trakcie.

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin wyjaśnia Organizator.


