REGULAMIN KONKURSU
,,ZIELNIK LEŚNY – OBRAZ BORU Z NA JAGODY MARII
KONOPNICKIEJ''
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Warunki uczestnictwa w konkursie
Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej,
promocja czytania i literatury Marii Konopnickiej, poszerzenia wiedzy o
przyrodzie, rozwijania umiejętności plastycznych i wyobraźni.
Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat.
W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału
w innych konkursach.
Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem
warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone
do konkursu zostały wykonane samodzielnie.
Wymagania jakie powinna spełniać praca konkursowa
1. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej
niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest stworzenie zielnika leśnego
opierając się na utworze Marii Konopnickiej Na jagody. Uczestnicy
składają prace indywidualne w postaci zielnika z 10 okazami: drzew,
krzewów, runa leśnego, opatrzonego nazwami gatunków.
3. Forma, technika wykonania zielnika jest dowolna (praca może być w
postaci albumu, pracy przestrzennej, rysunku, przy użyciu różnych
materiałów). Podczas oceny prac konkursowych będą brane pod uwagę
walory estetyczne i artystyczne, poprawność nazewnictwa i
rozpoznania gatunków, oryginalność zgłaszanej pracy.
4. Jeden autor może zgłosić jedną pracę.
5. Do każdej zgłoszonej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia.
Karta w formie elektronicznej dostępna jest do pobrania na stronie
www.biblioteka.czest.pl
6. Prace konkursowe zostaną wykorzystane do stworzenia wystawy
prac.
7. Prace można składać w Bibliotece Publicznej im. dr. Władysława
Biegańskiego (Aleja Najświętszej Maryi Panny 22) lub w Filii nr 18 (ul.
Nadrzeczna 46/48) do dnia 29 kwietnia 2022r. (piątek).
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 6 maja 2022 r. (piątek) przez
Jury powołane przez Organizatora konkursu.
Kryteria oceny
1. Twórczy charakter pracy
2. Zgodność z tematyką
3. Pomysłowość w stworzeniu pracy

4. Estetyka pracy
5. Poprawność nazewnictwa i rozpoznania gatunków
6. Oryginalność zgłaszanej pracy
7. Jury dokona wyboru najlepszych projektów
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 6 maja 2022 r. na
stronie internetowej Biblioteki Publicznej: www.biblioteka.czest.pl
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą
mailową lub telefoniczną.
Nagroda
1. Nagrodą za udział w konkursie jest udział w atrakcyjnych
dwudniowych warsztatach tworzenia filmu techniką poklatkową
wraz z tworzeniem ścieżki dźwiękowej, które odbędą się w
siedzibie organizatora w miesiącu maju 2022r.
Postanowienia końcowe
1. Najciekawsze zielniki zostaną opublikowane na stronie
internetowej Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława
Biegańskiego w Częstochowie i zostaną wykorzystane do
stworzenia wystawy. Organizator zastrzega sobie prawo zmian
postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny.
2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja
Konkursowa.
3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik Filii nr 18
(34 360 61 10, filia18@biblioteka.czest.pl)

