
Regulamin konkursu plastycznego „Najciekawsza zakładka do książki” 

 

Organizatorzy konkursu: 

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica, Boguszyce 102A, 56-400 Oleśnica 

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguszycach, Boguszyce 118A, 56-400 Oleśnica 

Cele konkursu: 

- rozbudzenie wrażliwości estetycznej dzieci, 

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, 

- rozbudzanie świadomości poszanowania książek, 

- pobudzenie aktywności twórczej, 

- doskonalenie sprawności manualnej. 

Zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 6-15 lat. 

2. Prace powinny mieć postać zakładki książkowej dwustronnej. 

3. Uczestnik konkursu może dostarczyć dowolną ilość prac, wykonanych w 

dowolnej płaskiej technice. 

4. Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: pisaki, 

ołówek, farby, kredki, pastele, tusz czarny i kolorowy itp., które nie 

zniszczą i nie pobrudzą książki. Nie wolno użyć gotowych elementów, 

plasteliny oraz materiałów sypkich. 

5. Uczestnicy przygotowują samodzielnie indywidualne autorskie prace 

plastyczne w postaci zakładek. 

6. Wymiary prac są nieograniczone. 

7. Układ rysunku (pion/poziom): dowolny. 

8. Treść i tytuł zakładki: książka, biblioteka. 

9. Dostarczone prace przechodzą na własność Gminnego Ośrodka Kultury 

Oleśnica. 

10. Organizator konkursu powoła komisję oceniającą: 

- pomysłowość, 

- oryginalność ujęcia tematu, 

- estetyka wykonania pracy, 

- samodzielność wykonania. 

 



11. Prace biorące udział w konkursie należy dostarczyć do dnia 

12.03.2021r.  

12. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

13. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone 

prace są oryginałami autora, a ich treść nie narusza dóbr osobistych 

osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie 

chronionych. 

15. Uczestnik bierze udział w konkursie po złożeniu pracy wraz z 

wypełnionym i podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego 

Formularzem zgłoszenia uczestnika do konkursu. 

16. Dostarczenie pracy i Formularza jest równoznaczne z przekazaniem 

praw autorskich do pracy konkursowej na Organizatora, zgodą na jej 

publiczne udostępnianie oraz zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkursu i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

w materiałach informacyjnych Organizatora. 

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu. 

Pracę konkursowe należy dostarczyć do: 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguszycach (Boguszyce 118 A, 56-400 Oleśnica) 

lub do Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica (Boguszyce 102 A, 56-400 Oleśnica). 

Rozwiązanie konkursu nastąpi w dniu 17.03.2021 w siedzibie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Boguszycach 

 


