
Konkurs plastyczny z cyklu WARTOŚCI  : UCZCIWOŚĆ 
 

 
       w dowolnej technice plastycznej, w formacie A3 

 
Organizator : Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 

Oddział Dziecięcy : ul. Trawiasta 10, 04-618 Warszawa, tel.022-815-33-21 w. 25 

1. Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 7-10 lat (kl. I-III SP). 
2. Czas trwania Konkursu: 01.04 .2020 r. –29.04.2020 r. (KWIECIEŃ) 
3. Dzieci wykonują pracę plastyczną ukazującą bohaterów bajki pt. „Czerwona parasolka – 

opowiadanie o uczciwości”. Dzieci mogą zaprezentować rodzinę Adriany i jej problemy, 
zaginięcie dziewczynki i odnalezienie jej na dworcu kolejowym.  

4. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci, w dowolnej technice, wykonywane w 
domu, lub pod opieką pedagoga, wychowawcy. W formacie A3. Wszystkie prace przesyłane są 
przez Szkołę lub dostarczane przez wychowawców lub rodziców.  

5. Prace należy podpisać na odwrocie podając: imię i nazwisko dziecka, tel. kontaktowy, nazwę 
Szkoły, którą reprezentują, należy też nadać tytuł swojej pracy. 

6. Każda praca powinna być wykonana przez jednego autora. 
7. Ostateczny termin składania prac w Czytelni Oddziału Dziecięcego upływa 30.04.2020 r. 
8. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc oraz 3 wyróżnień otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. 
9. Wręczenie dyplomów odbędzie się w maju 2020 r. 
10. Zwycięzcy oraz nauczyciele zostaną pisemnie zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów. 
11. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  
12. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.  
13. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

Konkursu danych osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych).  

14. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę zamieszczanie danych osobowych na 
stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora Konkursu w 
publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.  

15. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu.  
16. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązany jest poinformować o 

zachodzących zmianach zgłoszone do Konkursu placówki. Nadesłanie prac jest równoważne z 
akceptacją powyższego Regulaminu.         

                                                                                                         
                              

               



 


