
Konkurs Plastyczny 
„Pisanka Wielkanocna”

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie 
zaprasza 

uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym 
„ Pisanka Wielkanocna”

Termin składania prac upływa 16 marca 2016 roku

serdecznie zapraszamy

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PISANKA WIELKANOCNA”

1.Organizator konkursu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie
ul. Dworcowa 3,  66-433 Lubiszyn

2.Cel konkursu:
- podtrzymanie zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych,
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik    
plastycznych,
- stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych

3.Przedmiot konkursu:
- przedmiotem konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej.

4.Uczestnicy:
- uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lubiszyn

5.Warunki udziału w konkursie:
- wykonanie pracy przestrzennej, pisanki wielkanocnej
- uczestnik może przekazać na konkurs jedną pracę, wykonaną samodzielnie
- technika wykonania pracy dowolna, ozdoby użyte przy tworzeniu pracy powinny być 
wykonane również samodzielnie
- prace złożone do konkursu powinny być zaopatrzone w karteczki zawierające:
imię i nazwisko, klasa i szkoła do której uczęszcza uczeń     
-prace należy złożyć do biblioteki w Lubiszynie w  w terminie do 16 marca 2016 roku

6.Ocena prac:
- prace będą oceniane w dwóch przedziałach wiekowych
Klasy I – III
Klasy IV – VI

Pracownik
Stempel



- oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora
- przy ocenie prac pod uwagę będzie brana: estetyka wykonania, samodzielność 
wykonania, walory artystyczne
- komisja przyzna nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia, o ostatecznej liczbie 
nagrodzonych prac  w danej kategorii wiekowej decyduje komisja konkursowa
- wyniki konkursu będą podane na stronie www.bibliotekalubiszyn.blogspot.com

7.Postanowienia końcowe:
- udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu
- poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swego 
nazwiska, ekspozycję prac na wystawie pokonkursowej oraz nieodpłatnego reprodukowania 
prac konkursowych w celach promocji konkursu
- biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 
regulaminu.

http://www.bibliotekalubiszyn.blogspot.com/



