
Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Woźnikach wraz z 

filiami bibliotecznymi w Psarach i Lubszy zapraszają na konkurs 

plastyczny dla dzieci 

 

„Witaj Wiosno” 

 

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z przedszkoli i klasy I-III Szkół Podstawowych  

gminy Woźniki – z jednej klasy(grupy przedszkolnej)  można zgłosić maksymalnie 5 prac. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej Wiosnę (format 

pracy A4). Technika pracy dowolna. 

Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko 

autora, wiek i adres domowy, nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu oraz 

numer telefonu i wypełnioną zgodę rodziców. 

Termin nadsyłania prac na konkurs : 19.03.2018r. 

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach 

Ul. Górna 5 

42-289 Woźniki 

 

Regulamin 

1.  Organizator 

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach 

Ul. Górna 5 

42-289 Woźniki 

Tel. 34 3573 388 

mail : mgbp@poczta.onet.pl 

 

2. Cel konkursu 

Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności I aktywności wśród uczestników konkursu. 

Popularyzację działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych. Rozbudzanie ekspresji plastycznej dzieci. 

mailto:mgbp@poczta.onet.pl


 

3. Uczestnicy 

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III Szkół 

Podstawowych z terenu gminy Woźniki. Z jednej klasy Szkoły Podstawowej oraz grupy 

przedszkolnej można zgłosić maksymalnie 5 prac. 

4. Warunki uczestnictwa 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej Wiosnę (format pracy 

a4). Pracę należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię 

i nazwisko autora, wiek i adres domowy, nazwę placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu 

oraz numer telefonu. Praca powinna być wykonana własnoręcznie w dowolnej technice 

plastycznej. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą 

oceniane. Technika pracy dowolna. Do pracy powinni zostać dołączone pisemne oświadczenie 

rodzica lub opiekuna prawnego zawierające zgodę na uczestnictwo w konkursie  oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych 

osobowych” (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz na wykonywanie zdjęć przez 

M.G.B.P w Woźnikach podczas rozstrzygnięcia konkursu i wykorzystanie ich w sposób etyczny 

w materiałach promocyjnych, mediach, gazetach oraz stronach www. (zał. nr 1). 

Prace należy dostarczyć do M.G.B.P. w Woźnikach lub Filii Bibliotecznych w Psarach lub 

Lubszy do dnia 19.03.2018r.  

5. Nagrody 

 

Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna I , II i III 

nagrodę oraz przyzna miejsca ex aequo. Autorzy nagrodzonych prac otrzymują dyplomy 

i nagrody w dniu 21.03.2018 o godz. 16 w M.G.B.P w Woźnikach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WOŹNIKACH WRAZ  

Z FILIAMI BIBLIOTECZNYMI W LUBSZY I PSARACH 

ZAPRASZAJĄ DZIECI DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM POD HASŁEM: 

 

„ Witaj Wiosno” 

 

Konkurs skierowany jest do Przedszkoli oraz klas I-III Szkół Podstawowych  z terenu gminy 

Woźniki. 

Prace plastyczne należy dostarczyć do dnia 19.03.2018 r. na adres placówek bibliotecznych: 

- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach (ul. Górna 5) 

- Filia Biblioteczna w Lubszy (ul. Plebiscytowa 2) 

- Filia Biblioteczna w Psarach (ul. Główna 36) 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.03.2018r. 

 

 


