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Konkurs plastyczny  

„Świat baśni Hansa Christiana Andersena” 

 

REGULAMIN 

I. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Puchaczowie. 

II.  Założenia ogólne: 

1. Konkurs ma na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci jako formy spędzania 

wolnego czasu. 

2. Konkurs ma zachęcić najmłodszych do odkrycia na nowo twórczości Hansa Christiana 

Andersena.  

3. Konkurs ma rozwijać umiejętność interpretacji utworów literackich oraz uczyć 

odnajdywania w nich ponadczasowych wartości przez dzieci. 

 

III. Adresaci konkursu: 

       Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających do klas 1-3 szkół podstawowych      

znajdujących się na terenie gminy Puchaczów. 

 

IV. Zadanie konkursowe: 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do wybranej przez uczestnika 

konkursu BAŚNI, której autorem jest Hans Christian Andersen. 

 

V. Parametry prac konkursowych: 

1. Ilustracja powinna mieć format A4. 

2. Pracę konkursową należy wykonać techniką płaską: rysunek kredkami, ołówkiem, 

mazakami, itp. praca malarska farbami, wyklejanka papierem kolorowym, itp. (bez 

plasteliny i/lub materiałów sypkich, np.: brokatów, kasz i gotowych elementów, np.: 

wyciętych ozdobnym dziurkaczem; PRACE Z UŻYCIEM TYCH MATERIAŁÓW 

NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W ROZSTRZYGANIU KONKURSU).  

3. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę, która znajduje się w 

załączniku do regulaminu (najlepiej przykleić ją na odwrocie pracy konkursowej). 

 

VI. Terminy i przebieg konkursu: 

1. Prace należy składać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Puchaczowie,  

ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów.  

W godzinach pracy biblioteki: poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-16.00 

W  nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2023 roku.  

Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. 

2. O terminie wręczenia nagród w konkursie jego nagrodzeni uczestnicy zostaną 

powiadomieni telefonicznie.  
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3. Każda szkoła podstawowa może zgłosić dowolną ilość prac, ale nie więcej niż jedną 

od jednego uczestnika konkursu. 

4. Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie. 

VII. Ocena prac: 

      1.  Jury szczególną uwagę będzie zwracać na:  

▪ zgodność pracy konkursowej z tematem konkursu,  

▪ ogólny wyraz artystyczny,   

▪ estetykę wykonania,  

▪ samodzielność wykonania. 

2. W skład jury wejdą trzy osoby powołane do pracy w komisji oceniającej             

przez organizatora konkursu. 

            3.  Decyzje oceniającej komisji konkursowej są ostateczne. 

 

VIII. Postanowienia ogólne: 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator 

konkursu. 

2. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Puchaczowie oraz pod numerem telefonu  

81 75 75 141. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu. 

5. Pytania i uwagi dotyczące konkursu należy kierować do jego organizatora. 
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ZAŁĄCZNIK  

 

Metryczka pracy 
KONKURS ŚWIAT BAŚNI HANSA CHRISTIANA ANDERSENA 

TYTUŁ WYBRANEJ DO KONKURSU BAŚNI  

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY 

KONKURSOWEJ 
 

WIEK DZIECKA, KLASA  

KONTAKT TELEFONICZNY DO RODZICÓW 

DZIECKA 
 

NAZWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, POD 

KIERUNKIEM KTÓREGO POWSTAŁA PRACA 

(JEŚLI DOTYCZY) 

 

Oświadczam, że (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z jego 

udziałem w w/w konkursie. 

………………………………………………………………………………………….. 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej i Facebook’u organizatora imienia i nazwiska mojego 

dziecka na liście nagrodzonych uczestników konkursu oraz fotograficznego wizerunku mojego dziecka i zdjęcia jego 

pracy konkursowej w materiałach związanych z konkursem, w tym na stronie internetowej organizatora  

i Facebook’u. 

…………………………………………………………………………………….….. 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 


