
 

Regulamin konkursu plastycznego 

„ Jest takie miejsce, taki czas” 

 

Organizator: 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu – Filia nr 4 na 

osiedlu Mokrzyszów. 

Cele: 

 Budzenie zainteresowania swoją „małą ojczyzną”. 

 Pokazanie wyjątkowości swojego miejsca zamieszkania i uchwycenia letnich, ulotnych 

momentów zatrzymanych w czasie. 

 Rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 

 Promowanie biblioteki w środowisku lokalnym. 

Uczestnicy: 

 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 15 lat. 

Zasady konkursu: 

 Uczestnik wykonuje w domu pracę, zgodnie z tematyką konkursu. 

 Technika plastyczna dowolna ( z wyjątkiem materiałów sypkich). 

 Format pracy: A3, A4 (mały lub duży blok techniczny). 

 Pracę należy wykonać indywidualnie i samodzielnie a na jej odwrocie zamieścić: 

Imię i nazwisko autora 

  Wiek 

 Pracę wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia należy dostarczyć w 

wyznaczonym terminie do biblioteki – Filia nr 4 na osiedlu Mokrzyszów,  ul. 

Sienkiewicza 213. 

 Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. 

 Złożenie pracy na konkurs oznacza równocześnie akceptację regulaminu konkursu. 

 Karty zgłoszenia dostępne są w Bibliotece Głównej, filiach bibliotecznych oraz do pobrania 

na stronie Biblioteki www.mbp.tarnobrzeg.pl 

 Prace bez dołączonej karty zgłoszenia z wymaganymi podpisami nie będą oceniane przez 

Komisję konkursową. 

 Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej oraz opublikowane 

na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. dr. Michała Marczaka w 

Tarnobrzegu. 

 Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane ich autorom. 

 Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy potwierdzające udział w konkursie. 

 Organizatorzy przewidują ufundowanie nagród rzeczowych dla autorów najlepszych prac. 

Kryteria oceny 

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac biorąc pod uwagę: 

 zgodność pracy z tematem konkursu, 

 samodzielność wykonania pracy,  

 walory artystyczne, 

 estetykę wykonania. 

Terminy: 

 Czas trwania konkursu: od 01.07.2020 do 31.08.2020. 

 Podsumowanie konkursu nastąpi we wrześniu 2020 roku. O dokładnym terminie uczestnicy 

zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

http://www.mbp.tarnobrzeg.pl/

