
Powiatowy Konkurs Plastyczny

Patronat Starosty Powiatu Iławskiego – Marka Polańskiego
Biblioteka moich marzeń

Organizator Konkursu: Starostwo Powiatowe w Iławie
przy współpracy bibliotek publicznych powiatu iławskiego.

Cel konkursu
Celem konkursu jest zachęcenie do ekspresji artystycznej, odkrywania i rozwijania w sobie
możliwości twórczych, kreatywności i wyobraźni, a tematem konkursu jest zaprezentowanie
wizji wymarzonej biblioteki.

Uczestnicy
I. Konkurs plastyczny „Biblioteka naszych marzeń” skierowany jest do dzieci w wieku

od 3 do 9 lat.
II. Prace będą oceniane w  siedmiu kategoriach wiekowych:

1. dzieci do lat trzech
2. dzieci czteroletnie
3. dzieci pięcioletnie
4. dzieci sześcioletnie

5. uczniowie klasy I szkoły podstawowej
6. uczniowie klasy II szkoły podstawowej
7. uczniowie  klasy III szkoły podstawowej

Zasady uczestnictwa
I. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową. 
II. Prace  konkursowe  powinny  być  wykonane  w  formacie  A4  lub  A3  dowolną

techniką plastyczną, np. malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, collage itp.
III. Każda  praca  powinna  być  na  odwrocie  opatrzona  metryczką  zawierającą

następujące dane: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasę lub grupę przedszkolną,
adres przedszkola lub szkoły, tel. kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela.

IV. Metryczka oraz Regulamin Konkursu  dostępne są na stronie internetowej MBP w
Iławie: www.biblioteka.ilawa.pl.

V. Praca musi być wykonana samodzielnie. W przeciwnym przypadku Jury ma prawo
odrzucić zgłoszoną pracę. 

VI. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
VII. Nadesłanych prac Organizator nie zwraca. 
VIII. Organizator  zastrzega sobie  prawo  do ekspozycji  i publikacji  nagrodzonych i

wyróżnionych prac bez dodatkowej zgody Autorów.

Termin  i miejsce złożenia prac
I. Konkurs ma przebieg dwuetapowy:

1. I  etap  -  prace  należy  dostarczyć  indywidualnie  lub  drogą  pocztową  od
14.04.2017   do  15.05.2017  r.  do  najbliższej  biblioteki  publicznej  powiatu
iławskiego:

a. Gminnego  Ośrodka Kultury w Lasecznie



b. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lasecznie
c. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzienicach
d. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ząbrowie
e. Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemianach
f. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ławicach
g. Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa z siedzibą w Rożentalu
h. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
i. Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie
j. Biblioteki Miejskiej w Suszu
k. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teofila Ruczyńskiego  w Lubawie
l. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie

2. II  etap  -  biblioteki  publiczne  powiatu  iławskiego spośród nadesłanych  prac
wybiorą  po 5 prac  z każdej  kategorii  wiekowej,  czyli  w sumie  35 prac.
Następnie  wybrane  prace  dostarczą  do  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w
Iławie w terminie do 19 maja 2017 r. 

a. Gminny Ośrodek Kultury  w Lasecznie
b. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa z siedzibą w Rożentalu 
c. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach 
d. Miejsko – Gminnej Biblioteka Publiczna w Zalewie 
e. Biblioteka Miejska w Suszu 
f. Miejska Biblioteka Publiczna im. Teofila Ruczyńskiego w Lubawie 

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie także dokona wyboru  5 najlepszych
prac z każdej kategorii wiekowej. 
Na kopercie prosimy dopisać: konkurs plastyczny.

Ocena prac konkursowych
I. Oceny złożonych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 
II. Jury spośród wybranych prac wyłoni zwycięzców, biorąc pod uwagę następujące

kryteria:  zgodność  wykonanej  pracy  z  hasłem  konkursowym,  inwencję,
oryginalność i pomysłowość przedstawienia tematu, ogólne wrażenie estetyczne.

III. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
IV. Laureaci o wynikach konkursu  zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nagrody
I. Autorzy  nagrodzonych  i  wyróżnionych  prac  otrzymają  dyplomy  oraz  nagrody

rzeczowe.
II. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.  

 
Uroczyste  wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się w piątek  9  czerwca 2017 r.  o
godz. 10:00  w Sali  Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a.

Postanowienia końcowe

I. Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody Uczestnika  (jego
prawnych  opiekunów)  na  przetwarzanie  i  przechowywanie  jego  danych
osobowych   w  celach  związanych  z  Konkursem  przez  Miejską  Bibliotekę



Publiczną w Iławie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

II. Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów Konkursu. 
III. Administratorem   danych   osobowych   udostępnianych   przez   uczestników

konkursu będzie  Organizator.
IV. Przekazując pracę na konkurs,  Uczestnik (jego prawni opiekunowie) zgadza się

na ekspozycję pracy na stronach internetowych i w prasie oraz pokazanie pracy
podczas wystawy w siedzibach Organizatorów.

V. Nagrody  nie  odebrane  w  dniu  finału  konkursu  można  odbierać  w  Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Iławie. 

VI. Dodatkowe informacje:  tel.  +48 89 649 16 18,   89 649 16 19 oraz  na  stronie
www.biblioteka.ilawa.pl.

VII. Uczestnik z tytułu udziału w konkursie nie wnosi opłat.
VIII. Koordynator  konkursu  –  Cecylia  Makiewicz,  tel.  89 649  16  18,  e-mail:

cecylia.makiewicz@wp.pl

Biblioteki publiczne powiatu iławskiego prosimy
o przesłanie wybranych prac plastycznych

 na adres :
Miejska Biblioteka Publiczna

14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3
do 19.05.2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie!


