
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu zaprasza do wzięcia udziału w 
konkursie na stworzenie książeczki o przygodach wielkanocnego zajączka 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Orzesza. 

2. Celem konkursu jest własnoręczne wykonanie przez uczniów książeczki z przygodami 

zajączka wielkanocnego. 

3. Technika wykonania książeczki: kredki. 

4. Praca powinna mieć nadany tytuł, znajdujący się na okładce.  

5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. 

6. Format książeczki: szerokość 11 cm x wysokość 14 cm. 
7. Ilość wszystkich stron, włącznie z okładką – 14 (czyli 7 kartek zapełnionych z dwóch 

stron). 

8. Dzieci z klas I-III wykonują książeczki obrazkowe (bez tekstu – z wyjątkiem 

tytułu), dzieci z klas IV-VIII wykonują książeczki zawierające tekst + ilustracje. 
9. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na udział dziecka w 

konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez 

Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i 

ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji.      Warunkiem uczestnictwa jest 

wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o 

zapoznaniu się z regulaminem konkursu. Dokument do pobrania na stronie 

internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej - http://biblioteka.orzesze.pl/ . 

10. Organizator konkursu nie zwraca prac biorących udział w konkursie.            

Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu. 

11. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych Organizatora. 

 

Ocena prac konkursu plastycznego 

 Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: klasa 1-3; klasa 4-8. 

 Oceniana będzie pomysłowość i estetyka oraz samodzielność wykonania pracy. 

Termin i miejsce składania prac konkursowych 

 Pracę należy złożyć do 15.04.2022 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Orzeszu lub jej filiach (Jaśkowice, ul. Fabryczna 1; Woszczyce, ul. Długosza 1) 

 Na końcu książeczki należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko dziecka, 

klasa i nazwa szkoły oraz dołączyć załącznik - Oświadczenia uczestnika 

konkursu. 

 Termin wręczenia dyplomów oraz nagród zostanie podany po wyłonieniu 

zwycięzców. 

 

http://biblioteka.orzesze.pl/

