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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Krajobraz Ojczyzny” 

organizowanego  

        przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej 

        w ramach obchodów „Tygodnia dla Polski” 5.11-10.11.2018 r. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej 

ul. 11 Listopada 8 

07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 798 893 939 

 

2. Tematyka prac powinna koncentrować się wokół krajobrazów polskiej ziemi i nawiązywać    

do hasła konkursu plastycznego: „Krajobraz Ojczyzny”. 

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum. 

    Kategorie wiekowe:  

 klasy I-III szkoły podstawowej, 

 klasy  IV-VI szkoły podstawowej, 

 klasy VII-VIII szkoły podstawowej i  III gimnazjum. 

      

4. Forma pracy: 

 praca plastyczna wykonana dowolną techniką (z wyłączeniem kasz, cekinów i        

materiałów nietrwałych), 

 format  A-3, A-4, 

 prace nie mogą być oprawione oraz wykonane techniką przestrzenną. 

 

II. CELE  KONKURSU 
 wzbudzenie zainteresowania krajobrazem ojczystym, 

 rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem, 

 propagowanie wśród  dzieci  postaw patriotycznych, 

 wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności                               

wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne. 

 

III. KRYTERIAMI OCENY BĘDĄ 

 trafność doboru tematu pracy, 

 walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania; 

 oryginalność. 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs ma przebieg I etapowy. 

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatora z dopiskiem: „Krajobraz 

Ojczyzny”. 

3. Termin dostarczenia prac: do 5 listopada 2018 r.                                                    

Prace po upływie terminu nie będą brać udziału w konkursie. 
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4. Na odwrocie pracy należy zamieścić informację: 

 imię i nazwisko autora, wiek, klasa, 

 tytuł pracy, 

 nazwę placówki oświatowej, 

 imię i nazwisko opiekuna artystycznego uczestnika. 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

 

 podczas Koncertu Galowego zwieńczającego obchody „Tygodnia dla Polski”. 

 

VI. UWAGI I NFORMACJE DODATKOWE 

 dostarczone prace stają się własnością Organizatora, w sytuacjach nieobjętych 

niniejszym regulaminem rozstrzyga  Organizator Konkursu; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac, bez zgody autora i bez 

uiszczenia autorowi należności finansowych; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania oraz rejestracji prac 

konkursowych, upublicznienia wizerunku uczestnika Konkursu, a także 

opublikowania listy laureatów na stronie internetowej Biblioteki i na Facebooku. 

Wyniki Konkursu zostaną również przekazane placówce szkolnej, której uczestnicy 

Konkursu zostali wyróżnieni; 

 Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania prac  konkursowych na stronie 

internetowej www.bibl.ostrowmaz.pl  i na Facebooku oraz do zorganizowania 

wystawy tematycznej; 

 prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora;  

 w przypadku prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego; 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac konkursowych 

podczas transportu. 

 

  Szczegółowych informacji o Konkursie udzielają:  
Hanna Piórkowska 

Justyna Jagiełło-Socha 

Tel. 798 893 939 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 

 

 

http://www.bibl.ostrowmaz.pl/

