
 

X KONKURS PLASTYCZNY 
 „ARTYSTYCZNA BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI’’  

– EDYCJA DOLNOŚLĄSKA 
na pracę plastyczną przedstawiającą bibliotekę przyszłości 

 

 

Termin składania prac do: 30 kwietnia 2018 roku 

Organizator: 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach 

 
www.mgbp.pl 



X KONKURS PLASTYCZNY 

„ARTYSTYCZNA BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI’’ - EDYCJA DOLNOŚLĄSKA 
na pracę plastyczną przedstawiającą bibliotekę przyszłości promującą Bibliotekę w Polkowicach, 

książkę i czytelnictwo. 

ORGANIZATOR 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach 
Koordynator projektu: Katarzyna Mich-Rutkowska 

CELE KONKURSU 

 promocja w województwie dolnośląskim: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach, 
książki i czytelnictwa 

 promowanie działalności kulturalnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach 

 wspieranie działań i możliwości twórczych osób dorosłych i dzieci 

 utrwalanie wizerunku Biblioteki jako miejsca przyjaznego wielu pokoleniom 

 zachęcanie do odwiedzania Biblioteki 

 wybrany projekt będzie stanowił element reklamowy polkowickiej Biblioteki 

TEMATYKA 
Tematem pracy jest praca plastyczna (projekt graficzny, ilustracja) będący artystyczną wizją twórcy, 
dotycząca biblioteki przyszłości (np. aranżacja wnętrza biblioteki w przyszłości, wygląd budynku 
biblioteki w przyszłości), która będzie promować książkę, czytelnictwo i polkowicką Bibliotekę.   

UCZESTNICY 
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa 
dolnośląskiego od 5 roku życia wzwyż. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 

 I grupa wiekowa: 5 – 7 lat; 

 II grupa wiekowa: 8 – 9 lat; 

 III grupa wiekowa: 10 – 13 lat; 

 IV grupa wiekowa: 14 – 17 lat; 

 V grupa wiekowa: 18 lat wzwyż; 

 VI grupa: uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic 

terapeutycznych 

 Nagroda GRAND PRIX 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 należy nadesłać lub dostarczyć na adres Organizatora własnoręcznie wykonaną pracę,  

 jeden autor może zgłosić na konkurs maksymalnie trzy prace (z czego nagrodzona zostanie 
maksymalnie jedna z nich) 

 zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca 
własnoręcznie wykonana, nienagradzana w innych konkursach oraz nie była wcześniej 
prezentowana 

 pracę należy opatrzyć czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię, 
nazwisko, wiek, nazwę szkoły, klasę do której aktualnie uczęszcza uczestnik konkursu, adres, 
numer telefonu, ewentualnie adres e-mail (dane niezbędne do kontaktu) 

 prace nie mogą być wykonywane w grupach 

 każdy z uczestników, biorących udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w celach marketingowych zgodnie z Ustawą  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 z późn.  zm.)  oraz 
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych 

 uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ekspozycję nadesłanych 
prac oraz ich dalsze wykorzystanie (na stronie internetowej organizatora konkursu 



(www.mgbp.pl), profilu w portalu społecznościowym (Facebook), zorganizowanie wystawy, która 
zawierać będzie nadesłane prace itp.) 

 prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane 

 każdy z uczestników zobowiązany jest do dołączenia do swoich prac zgody (zgody załączone 
do regulaminu) - jest to warunek konieczny. 

FORMAT PRAC I TECHNIKA WYKONANIA 

 praca plastyczna (projekt graficzny, ilustracja) może być wykonany z użyciem dowolnych 
technik plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, również grafika komputerowa – wówczas 
prosimy o dostarczenie pracy w dwóch formach – papierowej i elektronicznej – płyta), z 
wykluczeniem materiałów sypkich; praca musi być niebrudząca, płaska (bez elementów 
przestrzennych) 

 układ pracy pionowy lub poziomy 

 format pracy min. A5, max. A3 

ZASADY DOSTARCZANIA PRAC 
Prace oznaczone czytelną metryczką (imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły, adres, numer telefonu, 
ewentualnie adres e-mail) wraz z oświadczeniem należy dostarczyć na adres: 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
ul. Skalników 6 

59-101 Polkowice 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Prace nadesłane bądź dostarczone  
po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

KRYTERIA OCENY 
Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora według następujących kryteriów: 

 realizacja tematu konkursu 

 oryginalne pomysły 

 wrażenia artystyczne 

 estetyka i staranność wykonania 

Prosimy dorosłych o nie wykonywanie pracy za dzieci. 

ZAKOŃCZENIE KONKURSU 

 laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora 

 o sposobie podziału nagrody decyduje Jury konkursu 

 ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu 

 lista laureatów ogłoszona zostanie 17 maja 2017 r. i będzie dostępna: 

 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach 

  na stronie internetowej www.mgbp.pl i Facebooku 

 pod nr telefonu 76 723 96 69 

Uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie nagród i prezentacja prac odbędzie się 
24 maja 2017 r. o godz. 16:30 w MGBP w Polkowicach 

 nagrody należy odebrać osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionej osoby dorosłej w dniu 
zakończenia konkursu 

 ostateczny termin odebrania nagród mija 30 czerwca 2017 r.  

UWAGI KOŃCOWE 

 nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi; 

 dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą  
na publikację danych osobowych 

 dostarczając pracę na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe  
na Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, 

http://www.mgbp.pl/
http://www.mgbp.pl/


zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju 
wydawnictwach i na stronach internetowych 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników 
konkursu 

 ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora 

 dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: 

Wypożyczalnia Główna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach – Katarzyna Mich-

Rutkowska, tel. 76 723 96 69. 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

 

 

 

 

W naszej Bibliotece możesz: 

 wypożyczyć książki, czasopisma i gry planszowe 

 wypożyczyć płyty z filmami, muzyką i audiobooki 

 odebrać kody dzięki którym uzyskasz bezpłatny dostęp  
do ebooków na platformie Ibuk  

i portalu Legimi 

 wziąć udział w spotkaniach autorskich,  
wernisażach i wystawach 

 wziąć udział w: 
 Dyskusyjnym Klubie Książki 

 klubie szaradzisty 
 spotkaniach poetyckich „Między wierszami” 
 spotkaniach z cyklu „Podziel się swoim hobby” 
 spotkaniach kulinarnych „Biblioteka od kuchni” 

 zajęciach nowe „Bajeczkowo”  
dla dzieci 3-5 letnich z rodzicami 
 kiermaszach i konkursach 

 i wiele więcej… 

 
Godziny otwarcia Biblioteki: 

Wypożyczalnia Główna, Czytelnia, Dział Informacyjno-Bibliograficzny,  
Dział Multimedialny, Dział Dziecięco-Młodzieżowy 

 

poniedziałek   11:00 - 18:00 

wtorek  11:00 - 18:00 

środa  9:00 - 14:00 

czwartek  11:00 - 18:00 

piątek  11:00 - 18:00 

sobota  9:00 - 14:00 

 
Zapraszamy! 



OŚWIADCZENIE 
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka 

w organizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach konkursie 
 

X KONKURS PLASTYCZNY „ARTYSTYCZNA BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI’’ - EDYCJA DOLNOŚLĄSKA 
 

 
 
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
 
...........................................................................................................................  
(imię i nazwisko)  
 
.............................................................. ............................................................  
(wiek, nazwa szkoły)  
 
........................................................................................................................... 
(dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon, e-mail, adres) 
 
 
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz 
moich danych (imienia, nazwiska, klasy, nazwy szkoły, wieku, telefonu, e-maila, adresu) w celach 
wynikających z organizacji konkursu zgodnie z  art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 z późn.  zm.)  
 
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczna   
w Polkowicach wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas finału X KONKURS PLASTYCZNY 
„ARTYSTYCZNA BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI’’ - EDYCJA DOLNOŚLĄSKA w dniu 24 maja 2018 roku, którego 
było uczestnikiem, na stronie www.mgbp.pl w celu ogłoszenia wyników konkursu. 
 
IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko 
pracy konkursowej wraz z wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 
prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu (www.mgbp.pl), profilu w 
portalu społecznościowym (Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.  
 
V. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że autorem/ką pracy zgłoszonej do Konkursu jest moje 
dziecko…………………………………………………….…….(imię nazwisko), które samodzielnie ją 
wykonało. 
 
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka jest  
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice,  
NIP 692-000-10-99. 
Posiadam prawo do wglądu w treść danych mojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania,  
a podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

................................................................             ....................................... 

               Czytelny podpis rodzica          Miejscowość i data 

(Opiekuna prawnego)uczestnika konkursu                   

http://www.mgbp.pl/


OŚWIADCZENIE pełnoletniego uczestnika konkursu 

organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach  
 

X KONKURS PLASTYCZNY „ARTYSTYCZNA BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI’’ - EDYCJA DOLNOŚLĄSKA 

 
 
 
...........................................................................................................................  
(imię i nazwisko)  
 
.............................................................. ............................................................  
(wiek, nazwa szkoły)  
 
...........................................................................................................................  
(kontakt: telefon, e-mail, adres)  
 
 
I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych (imienia, 
nazwiska, nazwy szkoły, wieku, telefonu, e-maila, adresu) w celach wynikających  
z organizacji konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922  
z późn. zm.)  
 
II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczna   
w Polkowicach mojego wizerunku utrwalonego podczas finału X KONKURS PLASTYCZNY „ARTYSTYCZNA 
BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI’’ - EDYCJA DOLNOŚLĄSKA w dniu 24 maja 2018 roku, którego byłam/em 
uczestnikiem, na stronie www.mgbp.pl w celu ogłoszenia wyników konkursu. 
 
III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie mojej pracy konkursowej wraz z 
moim wizerunkiem, w materiałach promocyjnych związanych  
z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu 
(www.mgbp.pl), profilu w portalu społecznościowym (Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.  
 
IV. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem autorem/ką pracy zgłoszonej do Konkursu oraz, 
że wykonałem/am ją samodzielnie. 
 
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych jest  
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice,  
NIP 692-000-10-99. 
Posiadam prawo do wglądu w treść moich danych oraz możliwość ich poprawiania, a podanie danych 
osobowych jest dobrowolne.  
 

................................................................             ....................................... 

   Czytelny podpis uczestnika konkursu                            Miejscowość i data            

 

 

 

 


