
Regulamin Konkursu Plastycznego „Zakładka piękniejsza niż okładka”  

I. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie 

 

II. UCZESTNICY  

Konkurs adresowany jest dla dzieci z terenu powiatu lubaczowskiego w kategoriach:  

• Kategoria I: dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat),  

• Kategoria II: uczniowie klas I – III  szkół podstawowych,  

• Kategoria III: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych. 

III. CELE KONKURSU  

• popularyzacja czytelnictwa,  

• rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych,  

IV. ZASADY KONKURSU  

• W konkursie będą oceniane samodzielne prace plastyczne, których głównym 

przedmiotem będą zakładki, 

• Prace można wykonać z zastosowaniem dowolnych technik plastycznych – liczy się 

kreatywność, 

• Wraz z pracą należy dostarczyć: 

- informację zawierającą dane kontaktowe: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, 

- krótki opis pracy,  

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  w imieniu dziecka, o przetwarzaniu danych 

osobowych, (klauzula RODO)   

            Praca i wszystkie załączniki muszą być podpisane.  

Brak któregokolwiek z załączników oznacza odrzucenie oferty konkursowej.  

  

V. TERMIN SKŁADANIA PRAC  

Prace konkursowe wraz z kompletem załączników należy dostarczyć do 12 kwietnia  

2021r. do godziny 18:00 do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie, 

ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów. 



Termin dostarczania prac został przedłużony do 19 kwietnia 2021 r. do godziny 

18:00. 

VI. OCENA PRAC,  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY  

1. Ocena prac: komisja konkursowa dokona oceny prac w trzech kategoriach wiekowych  

przyznając w każdej I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.   

2. Nagrodami w konkursie  będą książki oraz upominki rzeczowe ufundowane przez  

Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie.  

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 16 kwietnia 2021 r. Termin został zmieniony: 

23 kwietnia 2021 r. 

na stronie internetowej http://biblioteka.powiatlubaczowski.pl/  oraz na profilu 

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Powiatowa-Biblioteka-

Publiczna-w-Lubaczowie-1396984050525359/  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Z nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie stworzona wystawa, która będzie 

prezentowana w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie oraz na profilu 

społecznościowym i stronie internetowej biblioteki. 

2. Uczestnicy przekazują prawa autorskie do prac na rzecz Organizatora.  

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016, poz.  

922) w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznawania i 

rozliczania nagród oraz w celach marketingowych, promujących i reklamujących 

organizatorów.  

4. Każdy uczestnik może przekazać nie więcej niż dwie prace konkursowe .  

5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.  

6. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej:  

http://biblioteka.powiatlubaczowski.pl/  oraz na profilu 

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Powiatowa-Biblioteka-

Publiczna-w-Lubaczowie-1396984050525359/  
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