
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„W świecie baśni Andersena” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, ul. 

Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe. 

2. Celem konkursu jest propagowanie aktywności i kultury czytelniczej, nabycie umiejętności 

wyrażania przeżyć i uczuć poprzez ekspresję plastyczną, promocja czytelnictwa, rozwinięcie 

zainteresowań literackich i plastycznych wśród dzieci, rozbudzenie postawy twórczej               

i poszukującej prawdziwych wartości, a tym samym popularyzacja czytelnictwa oraz 

biblioteki. 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci  do 14 roku życia. 

4. Wykonane prace należy dostarczyć do dnia 2 kwietnia 2014 r. na adres: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych 

ul. Chełchowskiego 12, 

06-415 Czernice Borowe 

5. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. 

6. Do pracy należy dołączyć karteczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko autora  pracy 

oraz rodzica/opiekuna, wiek autora pracy, dane kontaktowe, tytuł baśni Andersena, która 

zainspirowała autora pracy. 

7. Uczestnicy konkursu wykonują  prace samodzielnie wybranymi przez siebie technikami 

plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.).  

8. Praca powinna być wykonana w formacie A4 lub A3. 

9. Oceny dokona komisja powołane przez Organizatora. 

10. Komisja wyłoni laureatów konkursu: I miejsce, II miejsce, III miejsce. 

11. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.  

12. Kryteria oceniania prac: 

a) Organizatorzy oczekują prac zainspirowanych literaturą baśni Hansa Christiana Andersena, 

b) Pod uwagę będą brane: oryginalność, estetyka pracy, pomysłowość, 

c) Praca powinna być wykonana samodzielnie. Rodzic/opiekun dziecka może podpowiedzieć 

technikę, czy też zaproponować dobór odpowiednich materiałów, ale nie może wyręczać 

dziecka. 

13. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. Nagrodzone  osoby  zostaną 

powiadomione o wygranej telefonicznie. 

14. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępniane osobom trzecim. 

15. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie 

internetowej Organizatora. 

16.  Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 

17. Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 23 kwietnia 

2014 r. w Gminnej Bibliotece Publiczne w Czernicach Borowych. 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (23) 674 60 72 

 


