
Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci z klas I-III oraz IV-VI 

„Bezpieczne ferie 2023” 

1. Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie, Komenda Powiatowa 

Policji we Włoszczowie, Urząd Gminy w Krasocinie.  

2. Cele konkursu:  

• zachęcenie dzieci do propagowania bezpiecznych zachowań podczas ferii, 

• rozwijanie zainteresowań plastycznych, 

• promocja roli dzielnicowego, 

• kształtowanie pozytywnych wzorów i postaw w zakresie unikania zagrożeń. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

• Adresaci: uczniowie szkół podstawowych z klas I-III oraz IV-VI. 

• Na konkurs należy przygotować pracę plastyczną ilustrującą zasady bezpieczeństwa podczas ferii.  

Temat prac to: Bezpieczne ferie.  

• Praca powinna być wykonana samodzielnie, na kartce w formacie A4 ( kartka powinna być biała, 

nie pognieciona oraz czysta - bez linii, kratek, itp.), technika wykonania prac dowolna spośród 

przedstawionych: farby plakatowe, rysunek kredką, wyklejanka, bibuła. 

Praca powinna być podpisana na odwrocie (imię nazwisko dziecka, klasa, szkoła, nr telefonu  

do rodzica). 

W ocenie zgłoszonych prac będą brane pod uwagę: 

- propagowanie bezpiecznych zachowań podczas ferii, 

- pomysłowość, 

- staranność wykonania pracy, 

- ogólny wyraz artystyczny, 

- samodzielność. 

• Prace niesamodzielne oraz niespełniające w/w wymogów nie będą dopuszczone do konkursu. 

• Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać na Konkurs tylko jedną pracę. Prace zbiorowe nie będą  

oceniane. Prace konkursowe należy dostarczyć wraz z załącznikami do niniejszego regulaminu.  

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

• Nadesłane prace nie mogą być dotychczas publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

• Do prac należy dołączyć Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub 

osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. Brak karty podpisanej przez rodzica jest 

równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do udziału w konkursie. 



• Prace nieopisane lub opisane nieczytelnie nie będą brane pod uwagę. 

• Prace należy dostarczyć/wysłać: na adres Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka  

w Krasocinie.  

• Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach: 

- klasa I - III 

- klasa IV - VI 

• Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez jury. Spośród nadesłanych prac Jury powołane przez  

Organizatorów wybierze co najmniej 3 prace z każdej kategorii, które zostaną nagrodzone.  

4. Terminy konkursu 

Konkurs trwa w terminie od 18 stycznia 2023 r. do 28 stycznia 2023 r. 

Ostateczny termin oddawania prac to 28 stycznia 2023 r. (sobota – w godz. 9:00 – 13:00). 

Wręczenie nagród – 3 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 10:00  – Gminna Biblioteka Publiczna  

im. Feliksa Raka w Krasocinie, ul. Floriańska 1, II piętro.  

5. Nagrody 

W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody.  

6. Postanowienia ogólne 

• Prace niezgodne z regulaminem oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

• Decyzja Jury jest ostateczna. 

• O wynikach konkursu opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie,  

oraz  zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. 

• Prace można składać w filiach/ punktach bibliotecznych w Bukowie, Ludyni, Mieczynie i Olesznie 

oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie w Wypożyczalni do 28 stycznia 

2023 r. 

• Wraz z pracą na konkurs należy dostarczyć zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych 

dziecka na przetwarzanie jego danych osobowych oraz publikację wizerunku (Karta zgłoszenia  

- załącznik nr 1) w celach promocji wydarzenia. 

• Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 

• Zgłoszenie pracy plastycznej na Konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu. Jest to 

także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na 

dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących bezpieczeństwo  

oraz  gminę 

Krasocin, konkurs oraz Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksa Raka w Krasocinie. 

• Nagród nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody. 

• Wszelkich informacji o konkursie pod numerem tel. Wypożyczalnia 41 39 17 017 . 


