
Regulamin  

konkursu plastycznego "My się zimy nie boimy"- na podstawie tekstów 

literackich 

pod patronatem Wójta Gminy Leszno 

Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna Gminy Leszno: Biblioteka w Lesznie,  

Filia w Czarnowie, Filia w Zaborowie 

Cele konkursu: 

- przybliżenie dzieciom twórczości literackiej 

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

- promocja czytelnictwa 

- pobudzenie aktywności i wrażliwości twórczej dzieci 

- rozwijanie zdolności  plastycznych 

Warunki konkursu: 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 4 – 10 lat. 

2. Prace będą oceniane w dwu kategoriach wiekowych 

• 4 – 6 lat 

• 7 – 10 lat 

3. Kryteria oceny pracy: 

- zgodność z tematem, 

- wkład pracy dziecka, 

- oryginalność 

4. Technika wykonania prac dowolna (farby, kredki, wyklejanka i in.) 

5. Prace należy składać od 13 lutego do 13 marca 2017 r. w Bibliotece Publicznej Gminy 

Leszno lub filiach bibliotecznych w Czarnowie i Zaborowie. 

6. Prace należy podpisać na odwrotnej stronie: 

 imię i nazwisko, wiek, kontakt telefoniczny 

 7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników konkursu i opiekunów, zgodnie z art.6 z dn. 29 sierpnia 1997 roku 



ustawy o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami), 

przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji  

w Internecie i prezentacji prac na stacjonarnej wystawie w Bibliotece Publicznej w Lesznie 

oraz jej filiach. 

Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora. Zastrzegamy sobie prawo 

do wykorzystania ich w celu promocji Konkursu i placówki. 

8. Najciekawsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy 

konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

9. Prace będzie oceniać Komisja Konkursowa w składzie: 

- Mirosława Dymek - kustosz Biblioteki Publicznej Gminy Leszno 

- Kinga Kata – podinsp. ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi  

- Małgorzata Krakowiak – nauczyciel Przedszkola w Lesznie 

- Mariola Łukasik - kustosz Biblioteki Publicznej Gminy Leszno filii w Czarnowie  

i Zaborowie 

- Jolanta Malarowska – radna Rady Gminy Leszno 

Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 marca o godz. 15:30.  

 

Po rozdaniu nagród i dyplomów zapraszamy na przedstawienie teatralne pt. „Przyjaciele”  

w wykonaniu grupy teatralnej Teatr Duet. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu  

z przyczyn od niego niezależnych, o czym będzie informował na stronie www biblioteki. 

Uczestnicy zostaną poinformowani bezpośrednio. 

                                                                                                                                Bożena Sulik 

                                                                                                                       Dyrektor Biblioteki 


