
Regulamin konkursu plastycznego „Dear Santa”. 

 

ORGANIZATOR 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach. 

TEMAT 

Konkurs plastyczny „Dear Santa” : narysuj swój wymarzony prezent i napisz jego nazwę w dowolnym 

obcym języku. 

CELE KONKURSU 

1. Kształcenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

2. Rozwijanie pomysłowości, kreatywności i wyobraźni  dzieci poprzez twórczość plastyczną. 

3. Nauka języków obcych na poziomie dostosowanym do wieku dziecka. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 5-7 lat. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy plastycznej wraz z  wypełnioną kartą 

zgłoszeniową oraz podpisaną zgodą na udział dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych 

osobowych (załącznik nr 1). 

3. Prace powinny być wykonane w formacie A4. 

4. Dopuszcza się różnorodność rodzajów i technik artystycznych w zakresie malarstwa, rysunku, 

grafiki, kolażu.  

5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię, nazwisko i wiek autora. 

6. Jeden uczestnik może przedłożyć do konkursu jedną pracę plastyczną. 

7. Nie można przedkładać prac zbiorowych. 

8. Zgłoszone prace plastyczne muszą być wykonane samodzielnie oraz być własnością autorów. 

9. Organizator nie zwraca prac konkursowych. 

OCENA PRAC 

Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.  

KRYTERIA OCENY 

1. Estetyka wykonanych prac. 

2. Oryginalność, pomysłowość. 

3. Zgodność pracy z tematem. 

4. Kompletność pracy (praca musi zawierać element plastyczny oraz napis w obcym języku). 



TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

Prace należy składać do 3 grudnia 2022 roku w Wypożyczalni Językowej i Książki Mówionej w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry,                                          

w godzinach pracy Biblioteki. 

NAGRODY 

1. Powiadomienie o wynikach konkursu ukaże się na Facebooku oraz stronie internetowej Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach. Zwycięzców poinformujemy 

telefonicznie. 

2. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu ogłoszenia 

wyników konkursu, przejdzie ona na własność Organizatora. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przekazanie pracy przez uczestnika konkursu oznacza, że nie naruszył on praw autorskich innych     

osób. 

2. W przypadku wystąpienia z roszczeniami osób trzecich zaspokaja je w całości uczestnik konkursu. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym 

Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności niezależne od nich. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika niniejszego 

Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad,             

jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

5. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu konkursu upoważnia 

Organizatorów do wyłączenia uczestnika z udziału w konkursie oraz powoduje  utratę prawa            

do nagrody. 

6. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu będzie Miejska 

Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach. 

7. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych                       

z udziałem i rozstrzygnięciem konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do przekazania 

nagrody. 


