
REGULAMIN  

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

POD HONOROWYM PATRONATEM  

WÓJTA GMINY WIĄZOWNA JANUSZA BUDNEGO 

 

„Historia OSP Wiązowna malowana obrazem” 

na podstawie wiersza Katarzyny Kępińskiej 

LAT 100SP – odkryj je… 

 

Organizator: 

• Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, ul. 

Kościelna 41, 05-462 Wiązowna.  

 

Cele konkursu: 
 

• Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 

• Przybliżenie 100 letniej historii OSP Wiązowna, 

• Wykonanie ilustracji do wiersza Katarzyny Kępińskiej  „LAT 100SP – 

odkryj je…” 

 

 

Założenia organizacyjne: 
 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

z gminy Wiązowna.  

• Konkurs ma charakter indywidualny 

• Konkurs podzielony został na trzy kategorie wiekowe: 

           I kategoria 6 – 8 lat, 

          II kategoria 9 – 12 lat, 

          III kategoria 13-16 lat. 

• Prace plastyczne płaskie wykonane dowolną techniką (np. ołówek, 

kredka, pastele, farby plakatowe) na papierze typu brystol w formacie A4, 

bezpośrednio nawiązujące do wybranego fragmentu wiersza Katarzyny 



Kępińskiej pt .„LAT 100SP – odkryj je…” , który stanowi załącznik nr 2 

do regulaminu,  należy złożyć osobiście do: 

              - siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna w Wiązownie, ul. 

Kościelna 41, lub 

             - filii Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna w Gliniance, ul. 

Napoleońska 46 c, lub 

             -filii Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna w Duchnowie, ul. 

Wspólna 157, 

 

• Konkurs trwa do 5 maja 2017 r.  

 

• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie 

wykonaną pracę wcześniej nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych 

konkursów. 

 

• Do każdej pracy powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy 

załącznik nr 1 do regulaminu (wypełniony drukowanymi literami) 

 

• Zgłoszenie uczestnika do konkursu przez instytucję oznacza uzyskanie 

przez tę instytucję zgody rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. 

 

• Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację prac, w tym 

w książce wydanej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wiązowna.  

 

• Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez organizatora konkursu swoich danych osobowych.  

 

• Przebieg konkursu będzie dokumentowany w postaci fotorelacji.  Zdjęcia, 

które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku 

będą publikowane na stronach www Biblioteki Publicznej Gminy 

Wiązowna (bibliotekawiazowna.pl) i Urzędu Gminy w Wiązownie 

(tuwiazowna.pl).   

 

• Dane osobowe osób biorących udział w konkursie, a zwłaszcza osób 

nagrodzonych, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy 

miejscowości lub nazwy szkoły będą publikowane na stronach www 

Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna (bibliotekawiazowna.pl) i Urzędu 

Gminy w Wiązownie (tuwiazowna.pl) lub przekazane mediom za 

świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego. 

 



• Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

 

• Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji 

o akceptacji regulaminu konkursu „Historia OSP Wiązowna malowana 
obrazem” 

 

 

Nagrody: 
 
W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14 maja 2017 roku 

podczas Pikniku Czytelniczego w Wiązownie.  

 

Załączniki : 

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2 – wiersz Katarzyny Kępińskiej .„LAT 100SP – odkryj je…”  

 

Szczegółowe informacje: 

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna 

ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna 

tel. 22 789 01 46 

email: kontakt@bibliotekawiazowna.pl 

 

 

 

 

 


