
 

Regulamin Miejskiego Konkursu plastycznego Czytanie nie zna granic. 

Realizowanego w ramach projektu Popularni czytają!, dofinansowanego ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 
  
  

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej 

z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 25.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-6. 

3.  Celem Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej obrazującej  

popularne, bądź nietypowe miejsca w Dąbrowie Górniczej, gdzie warto zaszyć 

się z książką.  

4. Format pracy A4, technika dowolna. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

6. Prace należy wykonać  w terminie do 18 maja 2017 r. i złożyć w bibliotece szkolnej 

wraz z formularzem zgłoszeniowym (zawierającym odręczny podpis opiekuna), 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz pisemnym 

oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

7.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.05.2017 r. (informacje zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na Facebooku).  

8. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane. Niedotrzymanie 

tego warunku grozi dyskwalifikacją uczestnika.  

9.  Prace konkursowe oceni jury, w skład którego wejdą pracownicy: Młodzieżowego 

Ośrodka Pracy Twórczej, Pałacu Kultury Zagłębia, Zespołu Szkół Plastycznych 

w Dąbrowie Górniczej.  

10. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora 

i nie podlegają zwrotowi.  

11. Autorzy najbardziej pomysłowych prac konkursowych odwiedzą miejsca o ciekawych 

walorach historycznych i kulturowych. Wśród propozycji dla dzieci znalazło 

się Muzeum Animacji Se-ma-for w Łodzi (19.06.2017 r.)  

12. Wycieczki edukacyjne zaplanowano na pierwszą połowę czerwca 2017 r.  



13.  Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestników przez 

Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.  

14. Uczestnik konkursu upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z jego 

dzieła w dowolnym celu, tj. promocji, rozpowszechniania itp.  

15. Złożenie pracy, jest jednoznaczne z potwierdzeniem autorstwa utworu, w przypadku 

gdy zgłoszony utwór będzie plagiatem, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osoba 

zgłaszająca utwór.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania 

Konkursu.  

 

 

 

 


