
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY 

CZYTAM                                                   

              TO TU 

                   TO TAM 

                       CZY TAM ! 

 

§ 1 

Cele Konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Promowanie czytania książek oraz propagowanie mody na czytanie. 

2. Pokazanie ulubionego, najlepszego, zaskakującego miejsca, gdzie czytamy książki. 

3. Rozwijanie wyobraźni u dzieci młodzieży. 

§ 2 

Temat konkursu 

Zaprezentujcie nam siebie czytających książkę w waszym ulubionym, najlepszym, 

wymarzonym, zaskakującym miejscu do lektury. 

§ 3 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem jest Biblioteka Publiczna w Tuchowie. 

§ 4 

Założenia organizacyjne 

1. Zadaniem uczestników konkursu będzie samodzielne wykonanie pracy plastycznej 

obrazującej ulubione lub wymarzone miejsce do czytania. 

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi  z wyjątkiem fotografii, które mogą 

wykonać opiekunowie. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

 6 – 8  lat  

 9 - 12 lat  

 13 - 16 lat  



4. Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach plastycznych: 

 Kategoria I - Praca plastyczna, format A4, technika płaska. 

 Kategoria II-  Fotografia tylko dla dzieci przedszkolnych i młodszych oraz ich 

rodziców, prezentująca moment wspólnej lektury – fotografia w formie cyfrowej.  

5. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg wzoru który znajduje się w załączeniu do 

regulaminu konkursu. 

6. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z  nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do 

wykorzystania prac w celach promocyjnych konkursu. 

7. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

§ 5 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać w terminie 27 kwietnia 2018 r. 

2. Miejsce składania prac:  Biblioteka Publiczna w Tuchowie 

Ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów,  fotografie na adres: biblioteka@tuchow.pl 

3. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora. 

4. Jury pod uwagę weźmie: 

 Interpretacja tematu konkursu, 

 jakość  i samodzielność wykonania, 

 oryginalność. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

6. Prace przechodzą na własność organizatora. 

§ 6 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  w maju na uroczystym rozdaniu nagród w czytelni 

Biblioteki Publicznej w Tuchowie. 

2. Wyniki zostaną ogłoszone także na stronie internetowej Biblioteki, Facebooku oraz w 

czasopiśmie lokalnym „Kurier Tuchowski”. 

3. Dokładny termin ogłoszenia wyników zostanie podany na stronie internetowej Biblioteki. 

4. Prace, które wpłyną na konkurs będą wystawione w Małej Galerii „Przedstawmy się” na 

wystawie pokonkursowej. 

§ 7 

            Nagrody 

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej oraz w  kategorii 

fotograficznej. 

2. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 

3. Fotografie, które otrzymają nagrody będą wywołane w formie papierowej i zaprezentowane 

na wystawie. 

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

 



Załącznik do regulaminu 

 

......................................................................................... 

Miejscowość, data 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

imię:  …………….…………………………………………………..………………  

nazwisko: ..…………….........................................................……….... 

wiek ............................................................................................ 

w konkursie plastycznym „Czytam, to tu, to tam, czy tam” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną 

w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów. 

Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronie www.biblioteka.tuchow.pl   

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów 

niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz.922 ) 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka podczas 

rozdania nagród oraz publikowanie w celach promocyjnych.  

 

…………………………………………………………….                                                                                            …………………………………………………………… 

Telefon do kontaktu.                                                                              czytelny podpis opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioteka.tuchow.pl/

