
REGULAMIN 
 

Konkursu plastycznego pt. „Pocztówka do św. Mikołaja” 2022 r. 
 
 

§ 1 
 

ORGANIZATORZY I CELE KONKURSU 
 
1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli 
 
 
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.11.2022 r. i trwa do 06.12.2022 r. 
 
3. Cele konkursu: 

 Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród uczniów wieku wczesnoszkolnym. 
 

 Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i twórczego 
myślenia. 

 

 Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń. 
 

 
 
 

§ 2 
 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
 

 
1. Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko w wieku od 3 do 10 r.ż. (przedszkole oraz kl. I-III) 
z terenu Gminy Serokomla, którego praca zostanie zakwalifikowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Serokomli.  
2. Ustala się 1 kategorię konkursową: 
Pocztówka do Św. Mikołaja wykonana techniką dowolną 
3. W niniejszej kategorii konkursowej zostaną wytypowani laureaci w 2 podkategoriach: 
 

a) dzieci od 3 do 6 r.ż 
 

b) dzieci od 7 do 10 r.ż. 
§ 3 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
 
1. Format pracy A5. Materiały i technika wykonania jest dowolna. 
 
2. Uczestnik składający pracę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych 

osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu. 
 



3. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje w całości niniejszy regulamin konkursu. 
 
4. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą 

elektroniczną lub telefoniczną. 
 
5. Laureaci nagrodzonych i wyróżnionych pocztówek wyrażają zgodę na bezpłatne  

wyeksponowanie i udostępnianie szerokiej publiczności wraz ze wskazaniem ich twórców na 
wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Serokomli. 

 
9. Możliwy jest odbiór prac wyłącznie osobisty przez uczestnika lub osobę upoważnioną po 

zakończeniu wystawy, tj. 15.01.2023 r. 
 
10. Laureaci konkursu zobowiązani są do odbioru nagród i dyplomów w siedzibie organizatora w 

terminie do 14 dni od oficjalnego wręczenia nagród. Po tym czasie nagrody przechodzą na własność 
organizatora. Nagrody nie będą wysyłane. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty przez Uczestnika 
lub osobę upoważnioną. 

 
 
 

§ 4 
 

ZASADY ZGŁASZANIA uczestników Konkursu: 
 
 

1. Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  dostarczenie  przez  uczestników prac  konkursowych   
do  dnia  5 grudnia  2022  r.  wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi osobiście do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli. 
 
2. Każda praca musi być opatrzona opisem zawierającym: 
 
•  imię i nazwisko autora; wiek oraz posiadać uzupełnioną czytelnie kartę zgłoszeniową. 
 
3. Karta zgłoszeniowa znajduje się w załączniku. 
 
 

§5 
 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
 
1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora. 
 
2. Prace biorące udział w konkursie będą oceniane przez Komisje Konkursowe, które dokonają oceny 

m.in. pod kątem: 
 

• trafności wykorzystanych materiałów; 
 

• oryginalności i samodzielności wykonania pracy; 
 

• estetyki i stylizacji wykonania pracy; 



• zgodności z tematem. 
 
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, wskazując I, II i III miejsce w każdej kategorii 

konkursowej. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia pozostałym 
uczestnikom konkursu. 

 
4. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny dyplom uczestnictwa oraz upominek. 
 
 
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 6 grudnia 2022 r.  
6. Wyniki konkursu wraz z relacją z ich ogłoszenia będą ogłoszone na stronach internetowych 

organizatora konkursu, a prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie, otwartej w 
dniu ogłoszenia wyników. 

7. Oficjalne rozdanie nagród będzie się dnia 6 grudnia 2022 r. o 16.00. w siedzibie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Serokomli. 
 
 

§6 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 
 
1. Decyzja Komisji Konkursowych jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 
3. Organizator jest upoważniony do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości 
przekazanych prac, a także do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez pracę przepisów 
prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich. 
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od nie odwołanie. 
5. Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające 

przeprowadzenie Konkursu. 
8. Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.



 


