
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,KARTKA WIELKANOCNA” 
 
1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach. 
2. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Wyryki.  
3. Konkurs odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. podczas warsztatów tworzenia kartek 

wielkanocnych. 
4. Temat prac konkursowych brzmi: „Kartka Wielkanocna”. 
 
Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Zgłoszenia do udziału w warsztatach tworzenia kartek wielkanocnych przyjmujemy  

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach do 1 kwietnia 2019 r. 
2. W konkursie udział biorą prace wykonane podczas warsztatów 3 kwietnia 2019 roku. 
3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) I kategoria wiekowa: 7-9 lat, 
b) II kategoria wiekowa: 10-12 lat. 

4. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. 
5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 
6. Format kartki nie może przekraczać formatu A5 (złożonego na pół formatu A4). 
7. Każda  kartka  ma  mieć  pozostawiony  niezapisany  środek,  gdyż  będą  one 

wykorzystywane  jako  kartki  świąteczne organizatora. 
8. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 
9. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoim imieniem oraz wiekiem. 
10. Materiały do tworzenia prac zapewnia organizator. 
11. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać 

będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 
 
Wyniki konkursu i nagrody 
1. Jury powołane przez organizatora, spośród wykonanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. 
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 
3. Nagrody laureatom konkursu  zostaną  wręczone 3 kwietnia 2019 r. w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Wyrykach po zakończeniu warsztatów i ogłoszeniu wyników.  
4. W każdej kategorii zostaną przyznane po trzy nagrody główne. 
5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 
 
Postanowienia końcowe: 
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Wyrykach oraz na stronach internetowych: 
a) https://www.facebook.com/gbpwyryki/, 
b) https://www.facebook.com/gminawyryki/, 
c) www.wyryki.eu. 

2. Prace przechodzą na własność organizatora, który wykorzysta je jako tegoroczne Kartki 
Świąteczne. 

https://www.facebook.com/gbpwyryki/
https://www.facebook.com/gminawyryki/
http://www.wyryki.eu/


3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na  
publikacje  materiałów  z  przebiegu  konkursu  w  tym  wizerunku  fotografowanych 
osób.  

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny w siedzibie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wyrykach, na stronach: https://www.facebook.com/gbpwyryki/ oraz 
www.wyryki.eu. 

5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte 
w niniejszym regulaminie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych 

lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

https://www.facebook.com/gbpwyryki/
http://www.wyryki.eu/

