Regulamin konkursu plastycznego
„Ilustracja do bajki ''O krasnoludkach i sierotce Marysi''
Marii Konopnickiej”
I. Organizator
Filia nr 10 Biblioteki Publicznej w Częstochowie
ul. Michałowskiego 20
42-200 Częstochowa
tel.: 34 322 31 04
mail:filia10@biblioteka.czest.pl
II. Cel konkursu
1. Uczczenie Roku Marii Konopnickiej
2. Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci
3. Promocja czytania literatury dla dzieci
4. Rozwijanie wyobraźni.
III. Zadanie konkursowe
Wykonanie ilustracji do wybranego przez uczestnika fragmentu bajki „O krasnoludkach
i sierotce Marysi” Marii Konopnickiej
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 9-10 lat.
2. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych
konkursach.
3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
V. Wymagania jakie powinna spełniać praca konkursowa
1. Praca dostarczona na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną
i nienagradzaną w konkursach plastycznych.
2. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką w formacie A4.
3. Jeden autor może dostarczyć tylko jedną pracę.
4. Praca powinna być opisana ( imię i nazwisko, klasa/ wiek, szkoła, telefon) Do każdej
zgłoszonej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem. Karta w formie
elektronicznej dostępna jest do pobrania na stronie www.biblioteka.czest.pl.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 08.04.2022r. przez Jury powołane przez
organizatora konkursu.
VI. Kryteria oceny
1. Twórczy charakter pracy
2. Zgodność z tematyką
3. Pomysłowość w stworzeniu pracy
4. Estetyka pracy
5. Jury dokona wyboru trzech najlepszych prac. Decyzja Jury jest ostateczna. Organizator
zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień oraz miejsc lub wyróżnień
równorzędnych.
VII. Miejsce i termin składania prac
Prace należy składać w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej przy ul. Michałowskiego 20 do dnia
05.04.2022 do godz. 18:00

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 08.04.2022
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki Publicznej:
www.biblioteka.czest.pl. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą
mailową lub telefoniczną.
IX. Nagroda
Za nagrodzone prace zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe.
X. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie. Wszelkie
zmiany będą podane do publicznej wiadomości.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
3. We wszystkich sprawach spornych decyduje Jury.
4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.biblioteka.czest.pl

