
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ 

 

I. CELE KONKURSU 
1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży. 
2. Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli i doznań środkami 

wyrazu plastycznego. 
3. Stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych młodych artystów i ich 

nauczycieli 
 

II. ORGANIZATOR 
Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach-Jeziorach, 08-443 Sobienie-Jeziory ul. Duży Rynek 25. 
 

III. UCZESTNICY KONKURSU 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Sobienie 
-Jeziory. Prace będą oceniane w 3 grupach wiekowych: 
 uczniowie klas 0-III szkół podstawowych, 
 uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 
 uczniowie klas I-III gimnazjum. 

 
IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ/KRYTERIA 

Komisja Konkursowa będzie oceniać: 
 estetykę wykonania, 
 oryginalność pomysłu, 
 kolorystykę, 
 formę przestrzenną kompozycji. 

 
V. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie Kartki Walentynkowej. 
2. Materiał, z którego należy wykonać kompozycję jest dowolny. 
3. Wielkość pracy nie może przekraczać formatu A3. 
4. Do prac powinny być dołączone wizytówki zawierające następujące informacje: 

- imię i nazwisko autora (ucznia), 
- klasa/wiek, 
- nazwa, adres i numer telefonu szkoły, 
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 

5. Zgłoszone do udziału w konkursie prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają 
zwrotowi. 

6. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu 
i akceptuje jego warunki. 

7. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 

8. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. 
9. Poprzez podanie danych osobowych uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie danych 

osobowych w informacjach o Konkursie umieszczonych przez Organizatora lub inne 
niewymienione podmioty. Organizator podkreśla, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniach będą 
wykorzystywane do realizacji Konkursu oraz do celów promocyjnych. 

10. Akceptując Regulamin zgłaszający prace do Konkursu przenoszą na Organizatora autorskie 
prawa do dzieła. 



11. Podpisane prace wraz z Kartą zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście do Gminnej Biblioteki 
Publicznej lub Czytelni Internetowej w Sobieniach-Jeziorach, 08-443 Sobienie-Jeziory ul. Duży 
Rynek 25 w godzinach pracy placówki w terminie do 10 lutego 2017 roku. 
 

VI. NAGRODY 
1. Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatora. 
2. W każdej z 3 kategorii wiekowych zostanie przyznana jedna nagroda główna. 
3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień. 
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 14 lutego 2017 roku o godz. 14.00 w siedzibie 

Organizatora. 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz 

do niewyłaniania zwycięzców. 
3. Dodatkowych informacji udziela pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach 

-Jeziorach, tel. 506 606 325. 
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 


