
 

REGULAMIN 

rodzinnego konkursu plastycznego 

“MARIA KONOPNICKA - DZIECIOM - PRZECZYTAJ I NAMALUJ” 

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu “6 spotkań autorskich na 6 z !”- cykl 

spotkań z wybitnymi postaciami ze świata literatury polskiej dofinansowanego ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w 

ramach programu PROMOCJA CZYTELNICTWA 2022 

 

TERMIN TRWANIA KONKURSU 

 

15.09.2022 r. - 15.11.2022 r. 
 

CEL KONKURSU 

 

Ogólny 

 popularyzacja wiedzy o twórczości Marii Konopnickiej z okazji 180. rocznicy 

urodzin pisarki oraz Patronki Roku 2022, utrwalenie tożsamości kulturowej  

i narodowej poprzez odniesienie się do kontekstu rocznic, jubileuszy i wydarzeń 

historycznych ważnych dla polskiej kultury 

 

Cele szczegółowe 

 

 większa rozpoznawalność najważniejszych dzieł polskiego piśmiennictwa; 

 szersza znajomość autorów literatury polskiej; 

 krzewienie wśród mieszkańców gminy wrażliwości na literaturę i sztukę; 

 zwiększenie świadomości zalet z czytania książek; 

 kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze poprzez uczestnictwo  

w konkursach; 

 wzmocnienie funkcji naszej biblioteki jako miejsca, które animuje kulturę  

i aktywizuje społecznie; 

 rozwijanie zainteresowań i talentów wśród mieszkańców. 

 

 

 

 



 

 

 
ORGANIZATORZY KONKURSU ORAZ REALIZATORZY PROJEKTU 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs skierowany jest do rodzin z terenu gminy Zbuczyn. 

2. Temat pracy: “MARIA KONOPNICKA - DZIECIOM - PRZECZYTAJ I NAMALUJ”. 

Każdy uczestnik – rodzina na podstawie przeczytanej książki dla dzieci autorstwa Marii 

Konopnickiej, wykonuje pracę plastyczną odzwierciedlającą i ilustrującą treść książki. 

3. Uczestnicy wykonują pracę na BLEJTRAMIE - PODOBRAZIU o wymiarach  

50 x 70 cm. UWAGA !!! Na innym podkładzie prace nie będą dopuszczone do konkursu. 

4. Niedozwolone jest kopiowanie ilustracji z książek. 

5. Technika pracy - dowolna. 

6. Każda rodzina biorąca udział w Konkursie może zgłosić tylko 1 pracę. 

7. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy konkursowej do Gminnego Ośrodka 

Kultury w Zbuczynie lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbuczynie (ul. Jana Pawła II 3, 08-

106 Zbuczyn) w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 r. (wtorek) do godz. 

17.00 wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia (załącznik nr 1). 

8. Prace dostarczone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.  

 

OCENA PRAC 

Rozstrzygnięcie konkursu, wernisaż i wręczenie nagród odbędzie się w terminie   

od 15.11.2022 r. do 15.12.2022 r. O szczegółach uczestnicy zostaną poinformowani 

telefonicznie przez organizatorów konkursu. 

 prace zostaną ocenione przez profesjonalną Komisję powołaną przez Organizatorów; 

 z przebiegu prac komisji zostanie sporządzony protokół; 

 Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

nowatorstwo, pomysłowość, zgodność z tematyką Konkursu, walory estetyczne, 

staranność wykonania, ogólne wrażenie; 



 Komisja wyłoni I, II, III miejsce, może również przyznać wyróżnienia; 

 zdjęcia prac laureatów oraz zdjęcia z wręczenia nagród i wernisażu zostaną 

opublikowane na stronach internetowych Organizatorów projektu oraz w mediach 

społecznościowych. 

 

 

 

NAGRODY 

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu; 

 sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy; 

 Organizatorzy zastrzegają sobie, iż udokumentowane zdjęcia wykonywanych prac 

będą ich wyłączną własnością. Organizatorom przysługuje wyłączne prawo do 

zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni 

wprowadzanie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych 

drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechniania  

w Internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. 

 dostarczenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu  

i wyrażeniem zgody na publikację dostarczonego materiału na stronach Organizatorów 

oraz akceptację warunków zawartych w klauzuli informacyjnej dołączonej do 

niniejszego regulaminu (załącznik nr 2, załącznik nr 3) 

 

Regulamin oraz załączniki  dostępne są na stronie internetowej www.gokzbuczyn.pl  i FB 

 

Wszelkich informacji dotyczących KONKURSU 

“MARIA KONOPNICKA - DZIECIOM - PRZECZYTAJ I NAMALUJ” 

udzielają koordynatorzy projektu: Hanna Jurzyk, Małgorzata Mikołajczuk 

tel. 500 799 675 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie - Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie 
ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn 

tel. 500 799 675 
mail: kontakt@gokzbuczyn.pl 

 

http://www.gokzbuczyn.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 


