
Konkurs plastyczny dla 5 i 6-latków ,,Mój bajkowy świat"  

 

Regulamin konkursu 

 

 

 

1. Organizator: Bieruński Ośrodek kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. 

 

2. Cel: Promocja czytelnictwa wśród dzieci i popularyzacja ich twórczości plastycznej. 

 

3. Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do bieruńskich dzieci w wieku 5 i 6 lat. 

 

4. Technika i forma prac: Uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną, wcześniej 

niepublikowaną i samodzielnie wykonaną, w formacie A4, techniką dowolną. Prace 

należy opisać na odwrocie w następujący sposób: 

a) imię i nazwisko autora 

b) wiek dziecka  

c) tytuł książki 

 

Do prac należy dołączyć: 

a) kartę zgłoszeniową zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

zgodę na publikację wizerunku.  

b) oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora 

Konkursu. 

Karta zgłoszenia oraz oświadczenie będą dostępne na stronie bok.bierun.pl oraz w 

placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bieruniu. Obydwa dokumenty muszą 

zostać podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka. 

 

5. Terminarz: Prace wraz z podpisanymi przez rodzica/opiekuna prawnego kartą 

zgłoszenia należy składać w kopertach od 09 do 31 maja 2022 roku w placówkach 

Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1 i Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 2 w Bieruniu. 

Po upływie tego terminu prace nie będą już przyjmowane przez Organizatora. O 

zwycięstwie oraz miejscu i czasie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie. Wyróżnione przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie 

plenerowej podczas obchodów Dnia Dziecka w Bieruniu. Wystawione będą także od 

06.2022 do 07.2022 w MBP1 oraz od 08.2022 do 09.2022 w MBP2. 

 

 

6. Jury:  Komisję konkursową powołuje Organizator. Jej członkowie oceniają prace pod 

kątem estetyki i oryginalności, a następnie przyznają nagrody.  

Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna. 

 

 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

c) rozstrzygania w kwestiach nieregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 



 

8. Nagrody: 

Organizator przewiduje nagrodę rzeczową za zajęcie I, II oraz III miejsca. Jury zastrzega 

sobie prawo do innego podziału nagród. 

 

 

9. Uczestnictwo w konkursie: 

Niniejszy Regulamin stanowi umowę, warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się 

i akceptacja regulaminu oraz klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych, a także 

podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego karty zgłoszenia oraz oświadczenia o 

nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich. Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz 

oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich będą dostępne na stronie 

Bieruńskiego Ośrodka Kultury (w zakładce konkursy, pod plakatem promującym Konkurs 

„Mój bajkowy świat”) oraz w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1 i 2.  

 

 

10. Wykorzystanie prac: 

Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z powierzeniem prac Organizatorowi (wszystkie 

prace nadesłane na konkurs stają się automatycznie własnością Organizatora). Zyskuje on 

prawo do wykorzystania ich podczas okolicznościowych wystaw oraz publikacji materiałów 

multimedialnych i prasowych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych 

osób). Zgłoszenie pracy jest także równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 

autorskich do pracy, akceptacją niniejszego regulaminu oraz akceptacją informacji zawartych 

w karcie zgłoszenia, którą rodzic/opiekun prawny dziecka dołącza podpisaną do zgłoszonej 

na konkurs pracy. 

 

 

 

  

 


