
     REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„LITERACKA KARTKA ŚWIĄTECZNA - 
- pocztówka od mojego ulubionego bohatera” 

§1
Organizatorzy konkursu

1.  Organizatorem konkursu jest  Biblioteka  Publiczna  w Mońkach  we współpracy z  Urzędem

Miejskim w Mońkach.

2.  Zadania  konkursu  realizowane  są  przez  Mediatekę  –  filię  Biblioteki  Publicznej  w

Mońkach.

§2
Cele konkursu

1.  Celem  głównym  konkursu  jest  rozwijanie  wyobraźni,  zaprezentowanie  zdolności

plastycznych oraz propagowanie czytelnictwa. 

2. Ponadto celami konkursu są:

 kreatywne i aktywne spędzenie czasu wolnego;

 kształtowanie wrażliwości literackiej;

 wzmacnianie wiary we własne możliwości; 

 budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

§3
Uczestnicy konkursu

1. Konkurs adresowany jest do:

- dzieci od 5 lat,

- młodzieży,

- dorosłych,

mieszkających w powiecie monieckim.

2.  Prace  będą  ocenione  w  kategoriach  ustalonych  na  podstawie  ilości  zgłoszeń  i  wieku

uczestników. 



§4
Zasady ogólne konkursu

1.  Przedmiotem  konkursu  są  pocztówki  świąteczne  od  bohatera  ulubionej  książki  wykonane

samodzielnie, będące oryginałami.

2. Prace muszą zostać wykonane samodzielnie. 

3.  Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  wykonanie  pocztówki,  którą  uczestnik

chciałyby otrzymać od ulubionej postaci literackiej np. kartka od Ani z Zielonego Wzgórza.

4. Prace i wymagane załączniki należy złożyć  w budynku Mediateki lub przesłać pocztą na

adres: Mediateka, ul. Juliusza Słowackiego 4, 19-100 Mońki.

Do każdej pracy należy dołączyć: 

- karta zgłoszenia do konkursu (zał. nr 1 w regulaminie) *

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2 w regulaminie) *

5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 1 pracę.

6.  Rodzice  lub  opiekunowie  prawni  uczestnika  niepełnoletniego  oraz  dorośli  uczestnicy

konkursu  zgadzają  się   (załącznik  nr  1  i  2  do  regulaminu)  na  opublikowanie  danych

osobowych uczestnika oraz prac na  stronie internetowej, portalu społecznościowym  Biblioteki

Publicznej w Mońkach i instytucji promujących konkurs, a także w Mediatece w postaci wystawy

pokonkursowej.

§5
Zasady szczegółowe konkursu

1. Technika i format pracy dowolne.

2. Nie zezwala się na komputerowe projekty graficzne.

3. Praca musi zawierać element świąteczny oraz nawiązanie do motywu literackiego.

4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wyłączenia  z  udziału  w  konkursie  prac,

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

§ 6
Termin i miejsce składania prac

1. Pocztówki wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 11.12.2021r.

2. Miejsce złożenia prac: Mediateka, ul. Juliusza Słowackiego 4, 19-100 Mońki.



 §7
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.

2. Decyzje jury są ostateczne.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 20 grudnia 2021r.

4. Wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym przez Organizatora w momencie ogłoszenia

wyników konkursu.

§8
Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

2.  Przystąpienie  uczestnika  do  konkursu oznacza  zaakceptowanie  niniejszego  Regulaminu

oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem

i  nazwiskiem  autora  -  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych

osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).

3.  Uczestnicy przystępując  do konkursu wyrażają  zgodę na nieodpłatne  korzystanie  przez

Organizatorów z  przekazanych prac.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

6.  Jakiekolwiek  pytania  na  temat  konkursu  należy  kierować  na  adres  mailowy:

mediateka@bpmonki.pl lub telefonicznie: 516 822 445

mailto:mediateka@bpmonki.pl

