
                           KONKURS PLASTYCZNY Ex libris okolicznościowy 

                                     Regulamin Konkursu Plastycznego
 na wykonanie ekslibrisu okolicznościowego związanego z 100 ROCZNICĄ ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

& 1.

Organizatorzy konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku

 Filia Biblioteczna w Nowosielcu

 Patronat

Burmistrz Miasta Nisko

& 2.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest uczczenie: 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, kształtowanie 
postawy patriotycznej, budowanie więzi opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa 
narodowego, rozbudzanie szacunku dla rodzimej kultury i przynależności do lokalnego środowiska, , 
promocja biblioteki, pobudzanie plastycznej aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz popularyzacja
ekslibrisu jako grafiki artystycznej, zainteresowanie  ciekawą formą wyrażania swoich myśli i koncepcji
twórczych.

& 3.

Zadania konkursu:

1.Zadaniem uczestników  konkursu jest wykonanie 1 oryginalnej pracy plastycznej dowolną techniką, 
w formacie A-4, zachowując charakterystyczną formę projektu ekslibrisu /forma plastyczna 
jednobarwna, kolor czarny/. W pracę wkomponowany powinien być napis „Ex libris”,  oraz symbole 
związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

2. Prace  należy składać w siedzibie MBP w Nisku, ul. Tysiąclecia12A w terminie do 5 listopada 2018r. 
Tam też można uzyskać szczegółowe informację dotyczące konkursu.

3. Prace plastyczne należy zaopatrzyć w metryczkę /z tyłu każdej pracy/ zawierającą: imię i nazwisko 
autora, wiek, nazwę szkoły, adres, telefon oraz dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
wykorzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu na podstawie art. 29 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE/RODO/.

& 4

Uczestnictwo w konkursie:

1. Konkurs ma charakter otwarty, lecz w szczególności jest adresowany do dzieci i młodzieży 
z powiatu niżańskiego w wieku od 7-20 lat.



2. Prace konkursowe zostaną oceniane w III kategoriach wiekowych:

I kategoria: 7-10 lat
II kategoria: 11- 15 lat
III kategoria: 16-20 lat

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

& 5

Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród:

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

2. Komisja przy ocenie prac będzie się kierować następującymi kryteriami: -zgodność pracy z
tematem konkursu, oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne pracy, samodzielność i
estetykę pracy.

3. Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na 
stronach internetowych.

4. Przewiduje się wyróżnienie jednej lub kilku prac.

5. Wszystkie prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie biblioteki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania pracami, które nie podlegają zwrotowi, 
oraz prawo bezpłatnego publikowania prac nadesłanych na konkurs.

 & 6. 

Postanowienia końcowe

1. Uczestnik biorący udział w konkursie, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

2. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu, nie zawierają wszystkich informacji nie będą 
oceniane przez komisję konkursową

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

4. Kontakt Anna Ulewicz anna.ulewicz@mbp.nisko.pl , nckbiblioteka@op.pl 
tel. 158412100 wew.24, tel.691186522

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.
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