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Regulamin 
Konkursu plastycznego „ZAINSPIROWANI KONOPNICKĄ” 

§1 
Organizator 

 Konkurs  plastyczny  „Zainspirowani  Konopnicką”  zwany  dalej  „Konkursem”  jest
przeprowadzany oraz organizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Stare Babice,
zwaną dalej „Organizatorem”. 

 Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej. Konkurs jest organizowany z
okazji 180. rocznicy urodzin autorki.

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 Celem konkursu jest:
◦ zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania biografii oraz dzieł polskiej pisarki

Marii Konopnickiej,
◦ rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży.

 Konkurs  adresowany  jest  do  dzieci  i  młodzieży  będących Czytelnikami  Biblioteki
Publicznej Gminy Stare Babice.

 Informacje  na  temat  konkursu  opublikowane  zostaną  na  stronie  internetowej
biblioteki i w mediach społecznościowych. 

§ 3 
Zasady uczestnictwa w konkursie 

 Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach, dla czytelników uczęszczających
do klas:  1-3  klasa szkoły  podstawowej,  4-6 klasa  szkoły  podstawowej,  7-  8 klasa
szkoły podstawowej. 

 Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy inspirowanej dziełami literackimi Marii
Konopnickiej, zgodnie z poniższymi założeniami: 
 format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie większy niż A3,
 technika wykonania pracy dowolna np. rysunek, praca malarska, collage, 
 praca płaska, nie trójwymiarowa. 

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

 Zgłaszane  prace  nie  mogą  naruszać  prawa  –  w  szczególności  dotyczy  to  treści
powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe. 
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 Każda praca  powinna  być  zawierać  informację  służącą  identyfikacji  autora  pracy
poprzez umieszczenie na pracy następujących danych: imię i nazwisko, numer karty
bibliotecznej, tytuł dzieła, którym inspirował się autor.

 Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu. 
 Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 
 Pracę należy dostarczyć do siedziby Organizatora: Biblioteka Publiczna Gminy Stare

Babice,  ul.  Południowa  2a,  05-082  Zielonki-Parcela  wraz  z  formularzem
zgłoszeniowym  oraz  klauzulą  informacyjną  dotycząca  przetwarzania  danych
osobowych, oraz klauzulą informacyjną w zakresie korzystania z oferty kulturalno-
oświatowej.

 Prace bez wymaganych załączników nie zostaną dopuszczone do Konkursu. 
 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na

następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nakładzie, używania w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do
rozpowszechniania  (np.  nośniki  magnetyczne,  elektroniczne,  optyczne,  CD-ROM,
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, katalogi papierowe,
katalogi online, opracowania), a także prezentowania prac na wystawach i imprezach
okolicznościowych oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

 Prace  konkursowe  zgłoszone  do  Konkursu  nie  będą  zwracane  autorom.  Zgłoszenie
pracy  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem  na
Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy.

§ 4 
Nagrody 

 Organizator Konkursu przyzna nagrody w postaci „literackich  toreb niespodzianek”
za I, II i III miejsce w każdej z kategorii.

 Organizator może przyznać wyróżnienia w Konkursie. 
 Organizator może przyznać miejsca ex aequo. 
 Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani

na ich równowartość pieniężną. 
 O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 
 Ogłoszenie  wyników  zostanie  opublikowane  na  stronie  internetowej  Organizatora

oraz w mediach społecznościowych. 
 Prace można zgłaszać do Konkursu do dnia 30 marca 2022 r. włącznie. 
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 Ogłoszenie  wyników  Konkursu  nastąpi  w  terminie  jednego  miesiąca  licząc  od
ostatniego dnia terminu zgłaszania prac. 

 Zwycięzcy  Konkursu  zostaną  poinformowani  o  terminie  uroczystego  wręczenia
nagród. 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

 Niniejszy  regulamin  wraz  z  załącznikami  opublikowany  zostanie  na  stronie
internetowej Organizatora.

 Pytania dotyczące konkursu można kierować do Organizatora drogą elektroniczną na
adres bibbab@interia.pl lub telefonicznie: 22 722 92 77. 

 Organizator  zastrzega sobie  możliwość przerwania  lub zakończenia Konkursu  bez
wręczania nagród. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
 Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  uniemożliwiające

przeprowadzenie  Konkursu  spowodowane  okolicznościami  niezależnymi  od
Organizatora. 
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