
             REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

           na „Najładniejszą Kartkę Wielkanocną 2021” 

1. Organizator konkursu: 

Biblioteka Publiczna w Broku, ul. Pułtuska 22, 07-306 Brok 

2. Cel konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych 

 podtrzymywanie tradycji wysyłania kart świątecznych; 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

 stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych; 

3. Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Brok (przedszkolaków i uczniów                      

(kl. I-VIII szkoły podstawowej), uczniów szkoły ponadpodstawowej oraz osób dorosłych. 

4. Temat: 

Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki 

świątecznej. 

5. Zasady uczestnictwa: 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną kartkę; 

 Kartka wykonana może być techniką dowolną;  

 Format kartki dowolny. 

 Zabronione jest wykorzystywanie gotowych prac lub wykonanych w technice komputerowej; 

 Do prac powinny być dołączone dane personalne autora: 

      - imię, nazwisko, adres, wiek/klasa, szkoła, numer telefonu. 

6. Kryteria oceny: 

Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać: 

- poziom artystyczny wykonanej pracy; 

- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania; 

- stopień nawiązania do tradycji. 

7. Termin i miejsce składania prac: 

Kartki wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia oraz Zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

(Załącznik Nr 1) należy dostarczyć w terminie od dnia 1 marca do dnia 19 marca 2021 r. do Biblioteki 

Publicznej  w Broku, ul. Pułtuska 22. Dopuszczalne jest przesłanie zdjęcia swojej pracy na adres e-mail: 

biblioteka@brok.pl 

8. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

www.biblioteka.brok.pl oraz na Facebooku Biblioteki.  

 Najlepsze prace zostaną nagrodzone indywidualnymi nagrodami rzeczowymi oraz wysłane do instytucji             

i osób publicznych. 

 Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 

 Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizator i nie będą zwracane. Organizator 

zastrzega prawo do ich  ekspozycji  na wystawach łącznie z podaniem danych autorów, a także w celach 

promocji na stronach internetowych.   

 Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w stosowym czasie. 

9. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator. 

10. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest ostateczna. 

11. Szczegółowe informacje o konkursie uzyskać można w Bibliotece Publicznej w Broku,                              

tel.  29 745 75 01, e-mail: biblioteka@brok.pl 
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