
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU „PISANKA WIELKANOCNA”

1. Konkurs organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną weWróblewie.

2. Celem konkursu jest rozwijanie i kształtowanie wyobraźni, rozbudzanie kreatywności
uczestników, upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
oraz integracja lokalnej społeczności z Biblioteką.

3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wróblew w następujących
kategoriach wiekowych:

 7-11 lat,
 12-15 lat.

4. Zadanie uczestników polega na przygotowaniu pisanki wielkanocnej w formacie
przestrzennym, dowolną techniką. Wymiary pracy dowolne. Każdy z uczestników może wykonać
tylko jedną pracę konkursową.

5. Uczestnicy konkursu dostarczają prace do Gminnej Biblioteki Publicznej weWróblewie
do 24 marca 2023 r.. Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę zawierającą następujące dane:
nazwę szkoły, imię i nazwisko oraz wiek autora.
Prosimy o sporządzenie zbiorczej listy uczestników konkursu z danej szkoły (w przypadku
zgłoszenia uczestników przez daną placówkę).

Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie i klauzulę informacyjną.

6. Kryteria oceny:

 oryginalność i pomysłowość,
 estetyka pracy,
 samodzielność wykonania.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej (www.gbp-wroblew.pl), oraz
na Facebooku Biblioteki. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 31 marca 2023 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej weWróblewie o godz. 11:00

8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. Do oceny prac zostanie powołane jury konkursowe,
które wyłoni laureatów konkursu.



9. Wszystkie informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Biblioteki:
www.bp.wroblew@pbp.sieradz.pl. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, publikacji jego wyników
oraz promocji konkursu, a także zgody na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika
konkursu, czyli przedłożenie wypełnionego oświadczenia oraz klauzuli informacyjnej, które
stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z powodu zaistnienia
okoliczności od niego niezależnych. Uczestnikom nie przysługuje wobec Organizatora jakiekolwiek
roszczenie z tym związane. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników
telefonicznie i na stronie internetowej Biblioteki. Organizator zastrzega sobie prawo do
reprodukcji i rozpowszechniania prac w ramach promocji konkursu.

11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
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