
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„EKO-POSTAĆ” 
            

                           Czyli mój ulubiony bohater literacki w wersji EKO 

 

Konkurs organizowany przez Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu 

– Filię w Bukowcu 

Celem konkursu jest: 

 popularyzacja i promowanie czytelnictwa, jako wartościowej formy spędzania 

wolnego czasu,  

 rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży, 

 rozbudzenie aktywności czytelniczej,  

 promowanie ekologicznego stylu życia 

 

REGULAMIN KONKURSU: 
 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w 

Nowym Tomyślu – Filia w Bukowcu 
 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
 

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-14 lat – prace oceniane będą w dwóch 

kategoriach wiekowych: 6-10, 11-14. 
 

4. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie A4 lub A3.  
 

5. Tematem konkursu jest ulubiony bohater literacki. Prace muszą być wykonane w wersji 

EKO, czyli z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu. Technika 

wykonania prac jest dowolna.  
 

6. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.  
 

7. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, 

które wcześniej nie były nagradzane.  
 

8. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. 
 

9. Każda zgłoszona do konkursu praca musi być podpisana. Na odwrocie należy wpisać 

imię, nazwisko, wiek autora i klasę, oraz podać kontaktowy numer telefonu do 

rodzica/opiekuna.  
 

10. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 

11. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 

do nich na rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 

o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 z późn. 

zm.) oraz do publikacji na stronie internetowej biblioteki, Facebooku oraz w tygodniku 

Nasz Dzień po Dniu.  
 

12. Podpisane prace plastyczne należy dostarczyć osobiście do Filii MiPBP w Bukowcu, 

przy ul. Sątopskiej 3, od 01.10.2020 do 09.10.2020r. w godzinach otwarcia biblioteki.    
            

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej nowotomyskiej biblioteki 

www.bibliotekant.pl i na Facebooku 
 

14. Prace nie spełniające warunków regulaminowych zostaną odrzucone przez Komisję 
 

15. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą 

telefoniczną.  

http://www.bibliotekant.pl/

