
Regulamin konkursu plastycznego 

„Co by było, gdyby...” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie. 

2. Konkurs adresowany jest do grup przedszkolnych placówek publicznych 
i niepublicznych oraz klas 0-1 szkół podstawowych z Legionowa.  

3. Uczestnikami mogą być całe klasy/grupy przedszkolne lub ich przedstawiciele. Nie będą 
przyjmowane zgłoszenia pojedynczych osób. 

4. Każda grupa może zgłosić tylko 1 pracę. 

5. Celem konkursu jest: pobudzanie wrażliwości, wyobraźni i aktywności twórczej; animacja 
czytelnictwa oraz promocja Biblioteki. Efektem konkursu będzie wystawa wszystkich prac 
nadesłanych na konkurs. 

6. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej na jeden z poniższych 
tematów: 

a) Co by było, gdyby nie tylko ryby mogły żyć pod wodą; 

b) Co by było, gdyby nie tylko ptaki miały skrzydła; 

c) Co by było, gdyby z nieba padał kolorowy deszcz. 

Tematy inspirowane książkami „Co by było. Gdyby …” Przemysława Wechterowicza. 

7. Jury powołane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie przyzna 
nagrody. Nagrodą będzie udział w spotkaniu autorskim dla całej klasy lub grupy 
przedszkolnej 28.05.2018 r. 

8. Ogłoszenie wyników i powiadomienie zwycięzców nastąpi 23 maja 2018 r. 

9. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników konkursu oraz ich 
opiekunów w związku z wręczeniem nagród. 

10. Złożone na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników konkursu. Nagrodzone 
i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających warunków 
niniejszego regulaminu. 

2. Na konkurs można zgłosić prace dotychczas niepublikowane i nienagrodzone w innych 
konkursach. 

3. Pracę należy wykonać na kartonie formatu od A2 do A1 dowolną płaską techniką 
plastyczną /techniki malarskie, graficzne, rysunkowe, mieszane/. 

4. Przy ocenie prac zostaną wzięte pod uwagę: samodzielność, pomysł oraz jakość 
i estetyka wykonania – stosownie do wieku uczestników.  



5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Prace bez wypełnionej karty nie 
będą brały udziału w konkursie. 

6. Prace należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie (I Piętro Poczytalni, 
ul. Tadeusza Kościuszki 8A, Legionowo). 

7. Termin składania prac upływa 19 maja 2018r. Prace złożone po terminie nie będą brały 
udziału w konkursie. 

8. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania, dostarczenia i odbioru prac. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych na konkurs 
prac do promocji konkursu i działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie, a także 
prawo do bezpłatnego publikowania prac na stronach internetowych Biblioteki, Urzędu 
Miasta Legionowo, oraz w prasie  i innych wydawnictwach. 

3. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 

4. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Legionowie na miejscu, pod numerem telefonu: 22 732-00-36 wew. 103 lub pocztą 
elektroniczną kcegielska@bibliotekalegionowo.pl lub mkarasinska@bibliotekalegionowo.pl 
w godzinach pracy Biblioteki. 

5. Niniejszy regulamin jest dostępny we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Legionowie oraz na stronie internetowej: www.bibliotekalegionowo.pl. 

 

Załącznik:  

formularz zgłoszenia 


