
Regulamin konkursu plastycznego KOCHAM POLSKĘ 

 

I. Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w 

Piekarach Śląskich 

II. Cele konkursu 

2. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości 

3. Rozwinięcie ciekawości poznawczej związanej z ojczyzną, jej historią, zwyczajami, 

tradycją i tożsamością narodową 

4. Pobudzenie świadomości bycia Polakiem 

5. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci 

6. Promocja czytelnictwa 

III. Warunki uczestnictwa 

7. W konkursie mogą brać udział: 

 Uczniowie szkoły podstawowej klas 0–III 

 Uczniowie szkoły podstawowej klas IV –VII 

7. Prace muszą być wykonane własnoręcznie w dowolnej technice ( kredki, pastele, 

farby itp.) w formacie A3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych 

8. Tematyką prac są symbole i elementy polskości, stroje ludowe, postacie z polskich 

kreskówek, wielcy Polacy, charakterystyczne obiekty architektoniczne i inne związane 

z Polską 

9. Inspiracją do wykonania pracy mogą być wydawnictwa dla dzieci poświęcone 

tematyce patriotycznej, dostępne w placówkach bibliotecznych na terenie miasta 

10. Na odwrocie każdej zgłaszanej do Konkursu pracy należy wpisać imię, nazwisko, wiek 

autora, tytuł pracy i telefon kontaktowy do Rodziców lub opiekunów 

11. Uczestnik konkursu załącza do wykonanej pracy plastycznej wypełnione przez 

rodzica/opiekuna Zgłoszenie (wzór zgłoszenia do pobrania tutaj). 

7. Prace konkursowe wraz ze Zgłoszeniem, należy składać osobiście( lub pocztą, 

decyduje data stempla pocztowego) w siedzibie Organizatora w Piekarach Śląskich 

przy ulicy Kalwaryjskiej 62 D w godzinach pracy placówki w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 15 kwietnia 2018 roku 

8. Prace przechodzą na własność Organizatora 

9. Wszystkie prace spełniające wymagania konkursowe zostaną zaprezentowane na 

wystawie pn. KOCHAM POLSKĘ w Galerii Młodych w maju br. 

IV. Zasady rozstrzygnięcie konkursu i przyznawania nagród 

11. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięskie prace w dwóch przedziałach wiekowych, po 3 

w każdej kategorii wiekowej 

12. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna 

13. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Biblioteki 

14. Uroczystość wręczenia nagród połączona z otwarciem wystawy odbędzie się 11 maja 

 

http://www.biblioteka.piekary.pl/pliki/plik/kochampolskekartauczestnika-1519217159.pdf


Zgłoszenie do konkursu plastycznego „KOCHAM POLSKĘ” 

Organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piekarach Śląskich 

 

 

Zgłaszam udział mojego dziecka w Konkursie „KOCHAM POLSKĘ” 

1) Imię i nazwisko Uczestnika................................................……............................... 

2) Wiek Uczestnika.......................................................….............................................. 

3) Adres zamieszkania Uczestnika............................................................................ 

4) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna Uczestnika............................................................ 

Telefon kontaktowy …............................................................. 

Data zgłoszenia do Konkursu …................................................... 

 

 

Podpis Rodzica/Opiekuna Uczestnika Konkursu 

 

……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 

rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 r. poz. 666 z zm.) oraz do publikacji w 

wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie. 

 

 

 

Podpis Rodzica/ Opiekuna Uczestnika Konkursu 

 

………………………………………………………………………… 

 


