
 

 

 

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego „Wakacje z książką” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach                        

i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Akcji Lato 2020 

2. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży z terenu Gminy Lipno. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny 

4. Konkurs ma na celu zachęcenie dzieci z Gminy Lipno do spędzania wakacyjnego czasu                 

z książką oraz kreatywnego podejścia do zagadnień związanych z plastyką. 

5. Tematykę prac plastycznych powinna stanowić książka, czytelnik z książką, bohater 

książki w dowolnym miejscu spędzania wakacji.  Tylko takie prace będą brane pod uwagę 

w trakcie wyłaniania zwycięzców.  

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, 

farby plakatowe, wycinanki itp.) 

7. Parce plastyczne powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 

8. Prace plastyczne należy przysłać tradycyjną pocztą na adres: Biblioteka Publiczna Gminy 

Lipno z/s w Radomicach, Radomice 102, 87-600 Lipno z dopiskiem KONKURS 

PLASTYCZNY lub dostarczyć osobiście do siedziby Biblioteki Publicznej w Radomicach                                       

w nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia 2020. Nagrodzone zostaną trzy 

najciekawsze prace. Nagrody rzeczowe ufundowane zostaną przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizatorzy przewidzieli również 

wyróżnienia.  

9. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:  

5-8 lat 

9-11 lat 

12-15 lat 

10. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę plastyczną.  

 



11. Każde zgłoszenie powinno zawierać: Imię i Nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy, 

adres e-mail ( w przypadku osób nieletnich należy podać telefon kontaktowy rodziców). 

12. Na prace plastyczne czekamy do 21 sierpnia 2020 (prace wysłane po 21 sierpnia 2020 nie 

będą brały udziału w konkursie). W przypadku wysłania prac tradycyjną pocztą decyduje 

data stempla pocztowego.  

13. Wyboru zwycięskich prac dokona jury wybrane przez Dyrektora Biblioteki. 

14. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną poinformowaniu telefonicznie. 

15. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno                

i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radomicach. 

16. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 września 2020 podczas Narodowego 

Czytania. Spotkanie odbędzie się w ogrodzie filii bibliotecznej w Jastrzębiu.  

 

II. Postanowienia końcowe 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Prace nie będą odsyłane do uczestników.  

3. Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego 

wykorzystywania zgłoszonych prac plastycznych w celu promocji konkursu, organizowanego 

przez bibliotekę. 

4. Zgłoszenie prac i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne                             

z uznaniem niniejszego regulaminu.  

5. Informacje dotyczące konkursu udzielane są drogą mailową bądź pod numerem telefonu 

664 378 317. 

6. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca pracę 

jest autorem oraz, że przysługuje mu pełnia praw autorskich i majątkowych do tej pracy,           

a także prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.  

  

 


