
 

REGULAMIN 
  KONKURSU PLASTYCZNEGO                                             

pt. „Kwiaty polskie inspiracją”                                                                  

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

 
 
ORGANIZATOR 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach. 
TEMAT 
Praca plastyczna inspirowana dowolnie wybranym fragmentem utworu Juliana Tuwima 
„Kwiaty polskie”.  
CELE KONKURSU 

 Kształcenie, rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

 Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego poprzez różnorodne 
formy interpretacji plastycznej. 

 Popularyzacja polskiej poezji oraz literatury związanej z walką o wolność ojczyzny. 

 Promocja literatury, propagowanie czytelnictwa oraz instytucji Biblioteki. 
 
ZASADY UCZESTNICTWA 

 W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniu ogłoszenia konkursu będą miały 

ukończone 16 lat. 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy plastycznej. zainspirowanej 
dowolnie wybranym fragmentem utworu Juliana Tuwima „Kwiaty polskie”, wypełnienie 
karty zgłoszeniowej oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 1. 

 Małoletni i osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział  

w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie tylko i wyłącznie pod warunkiem 

wypełnienia karty zgłoszeniowej, uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ich przedstawicieli 

ustawowych lub osób sprawujących opiekę prawną, na uczestnictwo w konkursie oraz 

przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 2. 

 Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich 
praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora – Załącznik nr  1 lub pisemnego 
oświadczenia prawnych opiekunów autora małoletniego o przeniesieniu praw autorskich 
na Organizatora konkursu, według załączonego wzoru (Załącznik nr 2) 

 Oczekujemy prac nie przekraczających wymiaru 70 x 100 cm.  

 Dopuszcza się różnorodność rodzajów i technik artystycznych w zakresie malarstwa, 
rysunku, rzeźby, grafiki, fotografii oraz rękodzieła. 

 Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię, nazwisko i wiek autora, tytuł 
pracy, adres do korespondencji i telefon kontaktowy wraz z dołączonym fragmentem 
„Kwiatów Polskich”, który był inspiracją do powstania pracy. Honorowane będą tylko prace 



z kompletnym opisem. Mile widziane będą prace oprawione, przystosowane do ekspozycji, 
przy czym prosimy o nieoprawianie w szkło. 

 Prace opisane z przodu nie będą oceniane. 

 Jeden uczestnik może przedłożyć do konkursu jedną pracę plastyczną. 

  Nie można przedkładać prac zbiorowych. 

 Zgłoszone prace plastyczne musza być wykonane samodzielnie oraz być własnością autorów. 
 Organizator nie zwraca prac konkursowych. 
 
OCENA PRAC 

 Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.  
 

KRYTERIA OCENY 

 Estetyka wykonanych prac 

 Oryginalność, pomysłowość 

 Zgodność pracy z tematem 

 Walory artystyczne,  jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania. 
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

Prace należy składać do dnia 8 października 2018 roku (do godziny 15.00)  

w Dziale Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza ul. Zamkowa 5,  

42-600 Tarnowskie Góry. 

 

 
 
NAGRODY 
 

 Organizator przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac atrakcyjne 
nagrody oraz dyplomy. 

 Organizator zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu lub nie przyznania 

jednej z nagród.  

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 października 2018 roku o 

godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza w 

Tarnowskich Górach 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przekazanie pracy przez uczestnika konkursu oznacza, że nie naruszył on praw autorskich 
innych osób. 

2. W przypadku wystąpienia z roszczeniami osób trzecich, zaspokaja je w całości uczestnik 
konkursu. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów określonych  
w niniejszym Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności niezależne od nich. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika 
niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych  



w Regulaminie zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w konkursie. 
 

5. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu konkursu 
upoważnia Organizatorów do wyłączenia uczestnika z udziału w konkursie oraz powoduje 
utratę prawa do nagrody. 

6. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu będzie 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach. 

7. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia  

i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, w celach związanych 
z udziałem i rozstrzygnięciem konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
przekazania nagrody. 
 
 

 
Pomysłodawca konkursu  - Damian Stadler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


