
        REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„MÓJ MIŚ” 

 

25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Misia Pluszowego, z tej okazji 

GMINNA BIBLIOTEKA W DZIERŻĄZNEJ wraz z jej FILIA W USTRONIU 

zaprasza wszystkich przedszkolaków z Gminy Zgierz  do wzięcia udziału  

w konkursie plastycznym. 

 

1. ORGANIZATOR 
Gminna Biblioteka w Dzierżąznej wraz z filią w Ustroniu 

Dzierżązna 4,  95-001 Biała 

Tel. 42 717 84 66 

www.dzierzazna.pl 

 

2. CELE KONKURSU 

- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci, 

- rozwijanie umiejętności manualnych dzieci 

- przedstawienie sylwetek misiów jako bohaterów literackich, 

     3.   OPIS KONKURSU 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej postać 

ulubionego misia. Praca powinna być wykonana  w formacie A4, wybraną przez 

siebie techniką  (np. malarstwo, grafika, wyklejanka itd.). Mile widziane nowatorskie 

techniki artystyczne. 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA  

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Zgierz. 

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach 

ETAP PIERWSZY – NADSYŁANIE PRAC KONKURSOWYCH  

Wykonane prace należy sfotografować lub zeskanować i przesłać do nas drogą 

meilową na adres biblioteka_dzierzazna@dzierzazna.pl do 24 listopada do godziny 

14.00 

Każdy autor może nadesłać JEDNĄ wykonaną samodzielnie, dotąd nie biorącą 

udziału w żadnym innym konkursie pracę.  

http://www.dzierzazna.pl/
mailto:biblioteka_dzierzazna@dzierzazna.pl


 

Do prac należy dołączyć informację, zawierającą następujące dane: 

- imię i nazwisko autora, wiek 

- adres zamieszkania  

- numer telefonu opiekuna 

 

DRUGI ETAP – WYŁONIENIE ZWYCIĘSCÓW  

Prace, które wpłyną do nas zostaną opublikowane 25 listopada 2020 roku na portalu 

społecznościowym Facebook Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji  

w Dzierżąznej. 

Praca, która zbierze największą liczbę „polubień” (ikonka serduszka) i „lajków” (ikonka 

„kciuka w górze”) do  30 listopada 2020 do godziny 14.00 wygrywa konkurs.  

 

UWAGA! 

Lajki i polubienia pod pracami udostępnionymi na innych profilach oraz nowe emotikony 

wprowadzone przez zespół FB nie będą brane pod uwagę podczas zliczania głosów. 

 

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 Nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa złożona  

z dwóch osób (pracowników GCKSTiR). Do Komisji Konkursowej w szczególności 

należy dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, podliczenie głosów oraz 

ogłoszenie wyników nastąpi 4 grudnia 2020 . Lista laureatów zostanie podana na stronie 

internetowej www.dzierzazna.pl oraz na  portalu społecznościowym Facebook Gminnego 

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej. Decyzje podjęte przez 

Komisję Konkursową są ostatecznie i nie podlegają zastrzeżeniom. 

 Nagrody otrzymują autorzy trzech najlepszych prac. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do  innego podziału nagród. 

  Nagrody będzie można odebrać w siedzibie Organizatora do 18 grudnia  2020 r.  

  Nieodebranie nagrody w wyznaczonym terminie oznacza wygaśnięcie prawa do niej                           

i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.  

 

 

 

http://www.dzierzazna.pl/


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się 

postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.  

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: a) zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie 

mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły 

wyższej; b) działania lub zaniechania operatorów usług telekomunikacyjnych, Internetowych  

a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników konkursów 

zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie, spowodowane takim działaniem lub 

zaniechaniem. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia 

Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.  

4. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, w tym 

treści niniejszego Regulaminu. 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE                                                                          

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Gminnej Bibliotece   

w Dzierżąznej pod numerami telefonu: 42 717  84 66  

  oraz  w Filii Gminnej Biblioteki w Ustroniu pod numerem telefonu 42 717 95 15 

 

 

 

 


