
ORGANIZATOR 

Gminna Biblioteka Publiczna w Moniatyczach. 

Konkurs 

„Cztery pory roku kredką malowane – Jesień” 

 

Regulamin 

                                                     § 1. Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Moniatyczach. 

                                           

                                                     §  2. Założenia organizacyjne. 

1. Celem konkursu jest: 

-  kształtowanie zainteresowań plastycznych u dzieci i młodzieży 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień. 

- popularyzacja twórczości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

                                                       § 3. Warunki uczestnictwa 

Konkurs rozpatrywany będzie w następujących kategoriach: 

• kategoria I- do 6 lat 

• kategoria II – klasy I- III 

• kategoria III – klasy IV- VIII 

• Kategoria IV – młodzież i dorośli 

Należy przygotować pracę plastyczną  przedstawiającą jesienny krajobraz.  

- Technika prac kredka (kredka ołówkowa, pastele suche lub olejne, kredka 

woskowa) 

- Prace wykonane suchą pastelą powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

fiksatywą lub lakierem do włosów. 

- Format prac -  A4, (brystol) 

 

                                                           § 4. Oceny i nagrody: 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, która 

przyzna nagrody i wyróżnienia. 

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: 

- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu 

- opracowanie ogólne, 



- estetyka pracy 

- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka) 

- zgodność z tematem pracy 

 

                                                        § 5.  Zadanie konkursu: 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolnymi 

kredkami na brystolu o formacie A4. 

2. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: 

 Imię i Nazwisko autora : 

Klasa, (w przypadku osób dorosłych i najmłodszych  dzieci – wiek ) 

Nazwa i adres szkoły bądź placówki kierującej pracę na konkurs  

Telefon  placówki kierującej pracę ( dopuszczalny jest własny telefon) 

3. Pracę należy dostarczyć do 31 października 2022r.  

Do Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach lub bibliotek gminy Hrubieszów w 

Czerniczynie, Dziekanowie, Kosmowie, Moniatyczach lub Stefankowicach. 

4. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora. 

5.         Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wręczeniu nagród. 

                                          § 6. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika 

na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z 

wymienionym rozporządzeniem. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do 

swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich 

brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

2. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię , nazwisko, wizerunek) 

zostaną opublikowane na stronie internetowej GOK oraz FB pozostałych Organizatorów. 

3. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora 

dostarczonego przez niego zdjęcia. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej 

reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach. Uczestnik wyraża zgodę na 

wykorzystanie swojej pracy. 

4. Uzupełnione zgody: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz Zgoda na 

wykorzystanie wizerunku należy dostarczyć z pracą lub wypełnić na miejscu w bibliotece. 



5. Niniejszy regulamin oraz informacje o rozstrzygnięciu Konkursu zostaną zamieszczone na 

FB oraz stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z/s w 

Wołajowicach. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy. 

                                               

  

 


