
Regulamin konkursu plastycznego 

z okazji 100. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych 

 

 

Organizator: 

Konkurs organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzka w Bielsku-Białej. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Bielska-Białej  

oraz z powiatu bielskiego. 

2. Zgłoszenia uczniów dokonuje nauczyciel poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 

www.pbw.bielsko.pl do dnia 17 października 2018 r. 31 października 2018 r. 

3. Uczeń jest zobowiązany dostarczyć pracę wraz z wypełnioną przez rodzica bądź opiekuna 

prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączniku). 

4. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą: imię i nazwisko 

autora, klasę, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego 

uczeń przygotował pracę. 

5. Technika wykonania prac: dowolna technika płaska. 

6. Format prac: min. A4. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczona praca jest 

oryginalnym utworem autora, a jej treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały 

na niej przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. 

8. Laureaci konkursu proszeni są o przyniesienie na uroczystość wręczenia nagród zgody na 

publikację swojego wizerunku, podpisanej przez rodzica bądź opiekuna prawnego. 

 

Przebieg konkursu: 

1. Termin składania prac upływa 23 października 2018 r. 12 listopada 2018 r. 

2. Prace należy składać: 

– osobiście w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, 

ul. Komorowicka 48. 

– pocztą na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej, 

ul. Komorowicka 48, 43-300 Bielsko-Biała. Z dopiskiem: konkurs plastyczny. 



3. Prace dostarczone po dniu 23 października 2018 r. 12 listopada 2018 r. nie wezmą udziału 

w konkursie. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25 października 2018 r. 15 listopada 2018 r. na 

stronie internetowej biblioteki. O terminie uroczystości wręczenia nagród szkoły zostaną 

powiadomione telefonicznie oraz e-mailem. 

3. Wręczenie nagród nastąpi 20 listopada 2018 r. o godz. 1200 1230 w siedzibie 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 48. 

 

Ocena prac: 

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu. 

2. Przy wyborze najlepszych prac Komisja będzie się kierowała następującymi kryteriami: 

– oryginalnością pomysłu, 

– trafnym doborem treści, 

– estetyką wykonania. 

3. Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzech atrakcyjnych nagród, a dla 

pozostałych osób – dyplomy za uczestnictwo. 

 

Postanowienie końcowe: 

1. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji 

Konkursowej. 

2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac 

konkursowych. Prace zostaną zaprezentowane w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. 

3. Autorzy mogą odebrać swoje prace po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia konkursu. 

4. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Komisję Konkursową. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 


