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REGULAMIN 

Konkursu Plastycznego Inspirowanego Książką Dziecięcą 

NAMALUJ MI BAJKĘ 

 

§1  

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Inspirowanego Książką Dziecięcą              

Namaluj Mi Bajkę, zwanego dalej Konkursem, jest Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna w Parczewie. 

§2 

Cele Konkursu 

1. Promocja literatury dziecięcej oraz popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci. 

2. Aktywność czytelnicza dzieci wyrażona plastycznymi formami wyrazu. 

3. Rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia oraz talentu plastycznego dzieci. 

§3 

Temat Konkursu 

1. Temat konkursu stanowią dowolnie wybrane fragmenty utworów: bajek, baśni, 

wierszy, opowiadań z zakresu literatury pięknej dla dzieci, wyrażone dowolną formą 

przekazu plastycznego.  

§4 

Uczestnicy 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci w wieku 5 - 9 lat, z terenu 

Miasta i Gminy Parczew. 

§5 

Warunki uczestnictwa 

1. Technika i forma prac jest dowolna.  

2. Prace złożone na Konkurs powinny zawierać opis: imię i nazwisko uczestnika,                    

wiek - klasę, nazwę placówki. 

3. Złożone prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Udział w Konkursie 

jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac. 

4. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator 

Konkursu. W Konkursie będą przetwarzane następujące dane osobowe: imię i 

nazwisko autora pracy oraz nazwa placówki. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie  danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku. Dane osobowe 

oraz wizerunek uczestników będą przetwarzane tylko na potrzeby Konkursu. 
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§6 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 15 czerwca 2022 roku                       

na adres siedziby Organizatora Konkursu: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna                            

w Parczewie, ul.11 Listopada 62, 21-200 Parczew. 

§7 

Nagrody 

1. Przeglądu wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu dokona powołana w tym celu 

Komisja Konkursowa. Komisję powołuje Organizator Konkursu. 

2. Każda praca wykonana zgodnie z Regulaminem Konkursu będzie nagrodzona.      

§8 

Finał konkursu 

1. Podsumowanie Konkursu połączone z wręczeniem nagród będzie miało charakter 

indywidualny i zostało przewidziane w terminie: 20 czerwca 2022 roku - 24 czerwca 

2022 roku. Ponadto Organizator Konkursu przewiduje pokonkursową wystawę prac 

zorganizowaną w siedzibie Organizatora Konkursu. 

§9 

Regulamin konkursu  

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu  oraz na 

stronie internetowej:www.bibliotekaparczew.pl                                                                                                                                                                                     

Wszelkie informacje na temat konkursu można również uzyskać pod numerem 

telefonu Organizatora Konkursu: tel. 83 355 12 44 

http://www.bibliotekaparczew.pl/

