
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. ,,Moja ulubiona książka” 

z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 

 

1. Organizator: 
Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej 
 

2. Cele konkursu:  
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczestników, 
- rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci, 
- kształcenie umiejętności obcowania z książką, 
-irozbudzanie zainteresowań czytelniczych w połączeniu z wykorzystaniem zdolności 
manualnych dzieci, 
- kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich, 
- wzmacnianie wiary we własne możliwości. 

      3. Uczestnicy: 

 Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 5 do 10 lat z terenu Gminy Wysoka. 

     4. Warunki uczestnictwa: 

a) na konkurs można przekazać jedną, indywidualną pracę plastyczną, wykonaną samodzielnie, 
dowolną techniką (z wyłączeniem formy drukowanej) w formacie A3-  A4 (płaskie), nawiązującą 
do tytułu konkursu; 
b) prace należy dostarczyć w wyznaczonym terminie na adres Organizatora; 
c) przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki zawarte  
w niniejszym regulaminie; 
d) na odwrocie należy umieścić dane autora: imię i nazwisko, wiek oraz tytuł pracy;  
e) przekazujący pracę na konkurs: 
- oświadcza, że jest jej autorem i przysługują mu prawa majątkowe i osobiste do pracy, 
- wyraża zgodę na jej nieodpłatne wykorzystanie w celu promocji działalności biblioteki 
(publikacja pracy na stronie internetowej www.ouk-wysoka.pl, w serwisie 
www.facebook.com/Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej;  
f) warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie zgody rodzica/ opiekuna prawnego na udział  
w konkursie wraz z akceptacją regulaminu konkursu (Załącznik 1) oraz oświadczenia odnośnie 
przetwarzania danych osobowych i rozpowszechniania wizerunku (Załącznik nr2); 
g) administratorem danych osobowych jest Ośrodek Upowszedniania  Kultury w Wysokiej. 
 
5. Termin konkursu:  

1 .Podpisane prace należy składać do 16.04.2021r. w Bibliotece Publicznej Miasta  
i Gminy Wysoka im. Antoniego Bederskiego, Plac Powstańców Wielkopolskich 16. 

http://www.ouk-wysoka.pl/
http://www.facebook.com/O%C5%9Brodek


2 Zgodę na udział dziecka w konkursie oraz oświadczenia  można dostarczać osobiście do 
biblioteki lub drogą elektroniczną na adres: biblioteka.wysoka@op.pl 

3. Ocena wszystkich prac oraz ogłoszenie wyników przez Jury konkursowe odbędzie się 
23.04.2021r. o godz. 10:00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wysoka im. 
Antoniego Bederskiego. 

4. Lista laureatów wytypowanych przez Jury konkursowe zostanie umieszczona na stronie 
internetowej Organizatora. 
 

6. Nagrody: 
a) powołana przez Organizatora komisja oceni prace i przyzna nagrody, które będą 

wręczone zwycięzcom dnia 30 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Wysokiej; 
b) laureaci wytypowani przez Jury Konkursowe otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe; 
c) prace laureatów mogą zostać wyeksponowane na wystawie pokonkursowej  

w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wysoka im. Antoniego Bederskiego, jak 
również opublikowane zgodnie z punktem 4e. warunków uczestnictwa. 
 

7. Zwrot prac: 

Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność Organizatora w przypadku, jeśli nie zostaną 
odebrane przez uczestników konkursu lub ich opiekunów prawnych w terminie miesiąca od 
rozstrzygnięcia konkursu lub od zakończenia wystawy. 

8. Postanowienia końcowe: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu  

w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału uczestników na kategorie wiekowe. 
3. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: (67) 287 10 

17. 
4. Regulamin oraz zgoda na udział dziecka w konkursie wraz z oświadczeniami  do 

pobrania na stronie internetowej Organizatora. 
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