
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
NA PLAKAT 

„POLSKA DROGA DO DEMOKRACJI 1989-2019” 
 

I. Organizatorzy Konkursu 
 
1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach. 
2. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. 

 
II. Temat Konkursu 

 
Wykonanie plakatu upamiętniającego 30 rocznicę obrad Okrągłego Stołu oraz 
Pierwszych Wolnych Wyborów w powojennej Polsce. 

 
III. Cel Konkursu 

 
1. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz 

pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii 
najnowszej Polski. 

2. Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji wydarzeń historycznych 
poprzez różnorodne formy interpretacji plastycznej 

3. Zachęcenie do zaprezentowania własnych zdolności i umiejętności 
plastycznych. 

4. Rozbudzenie kreatywności i wyobraźni twórczej. 
 

IV. Zasady Konkursu 
 
1. Konkurs trwa od 4 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku. 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu Miasta Tarnowskie Góry. 
2. Konkurs rozstrzygnięty zostanie z podziałem na dwie kategorie wiekowe:  

- uczniowie szkół podstawowych klas 4-8,  

- uczniowie szkół średnich. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie plakatu w formacie 
A3 upamiętniającego 30 rocznicę obrad Okrągłego Stołu oraz Pierwszych 
Wolnych Wyborów w powojennej Polsce, wypełnienie karty zgłoszeniowej 
oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 1. 

4. 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. 

5. 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). 



6. Każdy z uczestników przygotowuje plakat w formacie A3 wykonany na 
papierze dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa, 
techniki mieszane. 

7. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię, nazwisko, wiek, 
klasa, szkoła, opiekun /nauczyciel, adres do korespondencji i telefon 
kontaktowy.  Honorowane będą tylko prace z kompletnym opisem. Mile 
widziane będą prace oprawione, przystosowane do ekspozycji, przy czym 
prosimy o nieoprawianie w szkło. 

8. Prace opisane z przodu nie będą oceniane. 
9. Jeden uczestnik może przedłożyć do konkursu jedną pracę plastyczną. 
10. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie 
11. Zgłoszone prace plastyczne musza być wykonane samodzielnie oraz być 

własnością autorów. 
12. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne 

 z regulaminem nie będą oceniane. 
13. Organizator nie zwraca prac konkursowych. 

 
 

V. Termin i miejsce składania prac 
 
Prace należy składać do dnia 30 września 2019 roku (do godziny 15.00)  
w Dziale Administracji Biblioteki lub w Dziale Promocji (budynek w ogrodzie) : 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza ul. Zamkowa 5, 42-600 
Tarnowskie Góry . 
 

VI. Kryteria oceny 
 
1. Prace plastyczne zostaną na zasadzie anonimowości ocenione przez Komisję 

Konkursową, której decyzje będą ostateczne i nieodwołalne. 
2. Komisja dokona oceny prac pod względem: 

 zgodności z tematyką; 

 estetyki; 

 oryginalności, pomysłowości; 

 walorów artystycznych takich  jak: kompozycja, gama kolorystyczna, 
technika wykonania; 

 samodzielności i oryginalności. 
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 10 października 2019 

roku o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach. 

4. Z każdej kategorii konkursowej Jury wyłoni I, II i III miejsce. 
5. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. 
6. Jury może przyznać także wyróżnienia. 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu lub nie 

przyznania jednej z nagród.  
VII. Postanowienia końcowe 

 
1. Przesłanie 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. Plakat, będzie wykorzystany w celach promocyjnych bez honorarium i 
dodatkowej zgody autora 

7. Wszelkich informacji o konkursie udziela: Dział Promocji Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach tel. 791751721.



 


