
Regulamin konkursu plastycznego
"Jak sójka podróżowała"

I. Organizator
1. Konkurs pt. "Jak sójka podróżowała"  zwany dalej "Konkursem" jest przeprowadzany i 

organizowany przez  Gminną Bibliotekę Publiczną w Komarówce Podlaskiej
II. Postanowienie ogólne

1. Cele:
a) Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie 

plastyki oraz upowszechnianie czytelnictwa.
b) Zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania i czytania polskiego autora Jana Brzechwy.
c) Rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dzieci.

2. Informacje na temat konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej gminy Komarówka 
Podlaska i w mediach społecznościowych. 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie gminy Komarówka Podlaska, 

uczęszczających do Przedszkola lub Szkoły Podstawowej. 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasa "0"
b) klasy I - III

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy przedstawiającej plan podróży sójki z 
wiersza "Sójka" Jana Brzechwy według własnego pomysłu. Wiersz ma być jedynie inspiracją 
pracy a nie jej odzwierciedleniem - uczestnik sam wymyśla trasę podróży sójki i przedstawia ją
w ciekawy sposób w swojej pracy. Wymiary pracy  - kartka A3 - duży blok. Technika dowolna

4. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 
nieprezentowanymi na innych konkursach. 

5. Każda praca powinna zawierać informację służącą identyfikacji autora pracy poprzez umieszczenie 
na pracy następujących danych: imię i nazwisko, nazwa szkoły, klasa, numer telefonu w celu 
kontaktu.

6. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę 
7. Po ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu nagród, prace zostaną zwrócone uczestnikom. 

Nieodebrane prace nie będą przechowywane przez organizatora.
8. Prace należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Komarówce Podlaskiej ulica Staszica 6 

do dnia 11 marca 2022 roku do godziny 17.00
9. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 marca 2022 roku o 

godzinie 14.00
10.Do prac należy dołączyć klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

rozpowszechniania wizerunku (do pobrania w bibliotece).
11.Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
12.Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach, lokalnej prasie 

i stronach internetowych wybranych przez siebie prac. 
IV. Ocena prac konkursowych

1. Do oceny złożonych prac zostanie powołana komisja konkursowa. Jury przyzna najlepszym pracom 
nagrody i wyróżnienia. 

2. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, 
kompozycję, wyobraźnię twórczą, kreatywność i pomysłowość.

V. Nagrody
1. Organizator Konkursu przyzna nagrody rzeczowe  w każdej z kategorii wiekowych.
2. Organizator może przyznać wyróżnienia w Konkursie. 
3. Organizator może przyznać miejsca ex aequo.


