
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2021 

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Pakosławiu 

z dnia 19 kwietnia 2021r. 

w sprawie wprowadzenia  

Regulaminu Konkursu Plastycznego 

pt. „Miś Uszatek moim przyjacielem” 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

PT. : „ MIŚ USZATEK MOIM PRZYJACIELEM” 

 

I. ORGANIZATOR: 

1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Miś Uszatek moim przyjacielem” jest Gminna 

Biblioteka Publiczna w Pakosławiu. 

2. Adres Organizatora: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu, 

ul. Kolejowa 4, 

63-920 Pakosław. 

3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: 

- Halina Kusz  - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu, 

- Agnieszka Jeziorska – bibliotekarz. 

Tel. 65 5478 478, e-mail : biblioteka@pakoslaw.com 

II. CELE: 

- Propagowanie twórczości Czesława Janczarskiego z okazji 50. rocznicy śmierci i 110. rocznicy 

urodzin pisarza. 

- Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie czytelnictwa. 

- Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

- Wzmacnianie więzi rodzinnych, poprzez wspólne tworzenie prac plastycznych. 

- Integracja środowiska rodzinnego ze środowiskiem przedszkolnym, szkolnym oraz bibliotekarskim. 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

1.Konkurs przeprowadzony zostanie wśród przedszkolaków,  uczniów klas I-III szkół podstawowych 

oraz rodzin z terenu Gminy Pakosław. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Prace na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 

nieprzedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem 

deklaracji o tych faktach.  

4. Tematyka prac: 

- praca z wizerunkiem Misia Uszatka, 

- rodzinna praca przestrzenna przedstawiająca Misia Uszatka. 

5. Autorzy prac wyrażają zgodę  na publikowanie i wykorzystanie materiałów, dotyczących 

wykonanych prac, w lokalnej prasie oraz innych mediach reklamujących konkurs.  
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6. Osoby składające prace konkursowe dostarczają jednocześnie kartę zgłoszeniową oraz wyrażają 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych i wizerunku w celu organizacji 

i promocji konkursu ( Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu). 

7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych prac. 

IV.  TERMIN I MIEJSCE:  

Prace należy składać do dnia 24 maja 2021roku (poniedziałek) w siedzibie Organizatora. 

V. KATEGORIE I TECHNIKA PRAC: 

1. PRACA Z WIZERUNKIEM MISIA USZATKA 

- Zadanie polega na wykonaniu pracy z wizerunkiem Misia Uszatka. 

- Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę w formacie A4 dowolną techniką plastyczną. 

- Prace wykonane w innym formacie nie będą przyjmowane i oceniane przez komisję. 

- Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

• przedszkolaki, 

• uczniowie klas I-III  szkól podstawowych. 

 

2. RODZINNA PRACA PRZESTRZENNA PRZEDSTAWIAJĄCA MISIA USZATKA 

 

- Zadanie polega na wykonaniu pracy przestrzennej przedstawiającej Misia Uszatka, dowolnej 

wielkości, wykonanej techniką dowolną. 

- Rodzina może wykonać jedną pracę konkursową. 

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH: 

- Prace oceniane będą przez komisję konkursową w składzie: 

• Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu – Halina Kusz, 

• Przewodnicząca Rady Gminy Pakosław – Elżbieta Łakoma, 

• Pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu – Agnieszka Jeziorska. 

- PRACA Z WIZERUNKIEM MISIA USZATKA : w każdej kategorii wiekowej wyłonionych 

zostanie 3 laureatów ( I,II,III miejsce), którzy otrzymają nagrody rzeczowe, adekwatne do 

zajmowanego miejsca. 

- RODZINNA PRACA PRZESTRZENNA PRZEDSTAWIAJĄCA MISIA USZATKA :  

- spośród wykonawców rodzinnych prac przestrzennych wyłonionych zostanie 3 laureatów ( I,II,III 

miejsce), którzy otrzymają nagrody rzeczowe, adekwatne do zajmowanego miejsca. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 

- Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

 

• trafność doboru tematu pracy, 

• jakość wykonania, 

• oryginalność, 

• stopień trudności wykonania. 

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

1. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi dnia 31 maja 2021r. (poniedziałek). Zostaną one 

opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.pakoslaw.com oraz na profilu 

społecznościowym Facebook Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. 

2. O wynikach konkursu Organizator poinformuje również laureatów drogą telefoniczną. 

3. Nagrody rzeczowe będą do odbioru w siedzibie Organizatora. 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej : www.pakoslaw.com. 

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

4. Organizator zastrzega prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

 

  

 

http://www.pakoslaw.com/

