
REGULAMIN KONKURSU „WIELKANOCNA OZDOBA” 

I „KOSZYCZEK WIELKANOCNY” 

 

§ 1 

Organizatorem konkursu plastycznego „Wielkanocna ozdoba” i „Koszyczek Wielkanocny” 

zwanego dalej konkursem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie, zwana dalej 

Organizatorem. 

§ 2 

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu 

plastycznego oraz rozwój umiejętności manualnych. 

§ 3 

Temat konkursu: „Wielkanocna ozdoba” i „Koszyczek Wielkanocny” 

§ 4 

Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. 

§ 5 

Regulamin konkursu jest dostępny w Gminnej Biblioteki Publicznej oraz na stronie 

internetowej. 

§ 6 

Uczestnicy 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół: podstawowych – „Wielkanocna Ozdoba” 

oraz gimnazjów „Koszyczek Wielkanocny” 

§ 7 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę wybraną przez siebie techniką plastyczną. Przy 

każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy.  

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 

nich na rzecz Organizatora, do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, 

wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.   



3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i 

reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego 

nazwiska na stronie internetowej i w gazecie lokalnej. 

§ 8 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy dostarczyć najpóźniej do dnia 31.03.2010 r. 

2. Prace złożone po terminie nie będą oceniane. 

3. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą oddawane. 

§ 9 

Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa. 

2. Komisję powołuje Organizator. 

3. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum trzy przyznając 

nagrodę zwycięzcom. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie oraz 

pisemnie.  

6. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe. 

7. Nagrody zostaną wręczone w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie. 

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

na stronie internetowej. 

 


