
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

            „Świat Tupcia Chrupcia” 
      (na podstawie książek Elizy Piotrowskiej) 

 
1.ORGANIZATOR KONKURSU : 
Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, ul. Adama Mickiewicza 26, 32-050 Skawina, tel. 12 276 26 10  
e-mail: bibped@gmail.com ; www.bibpedskawina.pl  
 
2.CELE KONKURSU : 
 popularyzacja czytelnictwa, 
 rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej dzieci, 
 promocja działalności biblioteki w środowisku. 
 
3.UCZESTNICY KONKURSU : 
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne z placówek oświatowych Miasta i Gminy Skawina. 
 
4.WARUNKI UCZESTNICTWA : 
  Konkurs polega na wykonaniu ilustracji do wybranej przygody Tupcia Chrupcia autorstwa Elizy 

Piotrowskiej, w formie pracy plastycznej płaskiej w formacie A3 wykonanej dowolną techniką. 
  Praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie. 
  Każda placówka przystępująca do konkursu może oddać maksymalnie 10 prac swoich wychowanków,      

wybierając przede wszystkim prace wykonane samodzielnie przez dziecko. 
  Prace należy oddać do dnia 15 kwietnia 2022 roku do Biblioteki Pedagogicznej. 
  Na pracy muszą znajdować się następujące dane: 

   1. imię i nazwisko autora, 
   2. wiek dziecka (rok urodzenia), 
   3. nazwa  i telefon kontaktowy placówki, 
   4. tytuł książki, która była inspiracją ilustracji. 
   5. do pracy należy dołączyć wypełniony przez każdego z uczestników formularz (Załącznik nr 1), 
 zawierający oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie 
 wizerunku oraz klauzuli informacyjnej RODO. 

  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb organizatora oraz umieszczenia wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych i na stronach www 
biblioteki i Urzędu Miasta i Gminy Skawina.  

 
5. KRYTERIA OCENY : 
Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę: 
 samodzielność wykonania (prace niesamodzielne nie będą brane pod uwagę) 
 estetykę wykonania pracy, 
 zgodność z tematem, 
 oryginalność pracy. 
 
6. ZASADY NAGRADZANIA : 
 Jury powołane przez organizatorów wyłoni laureatów konkursu. 
 Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa. 
  Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. 
 Prace wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie. 
 
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 
Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach. 
 

 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! 
*** 

 


