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REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

KARTKA ŚWIĄTECZNA Z DZIELNICY WAWER 2022 

Konkurs odbywa się pod  

Patronatem Honorowym Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  

§ 1  

Cele Konkursu 

      Celem konkursu  jest: 

 

1. Promocja dzielnicy i kształtowanie postaw społecznych, w oparciu o poszanowanie otoczenia  

i kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia z akcentem na architekturę regionu i wartości 

patriotyzmu lokalnego. 

2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 

3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu. 

4. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wydrukowane w formie pocztówek rozsyłanych przez 

przedstawicieli Zarządu Dzielnicy z życzeniami świątecznymi.  

. 

§ 2 

Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. 

2. Partnerzy: Urząd Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy.  

§ 3 

Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli, szkół  podstawowych, oraz placówek 

pozaszkolnych, szkół specjalnych podstawowych w następujących kategoriach wiekowych: 

a) 5 - 6 lat  

b) 7 - 12 lat 

c) 13 - 15 lat  

 

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.  
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3. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych:  

 

 pastele 

 farby plakatowe 

 tempera  

 pisaki 

 grafika. 

 

        Na papierze typu : kartka z bloku technicznego, brystol, w formacie A3. 

4. Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. 

5. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru: 

Imię i nazwisko 

Wiek 

Telefon kontaktowy do opiekuna lub instytucji 

Nazwa instytucji, adres 

Imię i nazwisko opiekuna, kontakt tel., e-mailowy 

6. Temat prac powinien obejmować motywy bożonarodzeniowe i noworoczne. Szczególnie promowane 

będą nawiązania do przyrody lub historii i architektury regionu, jego mieszkańców albo 

charakterystycznych obiektów dzielnicy Wawer, zarówno współczesnych jak i minionych.  

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie 

prac w celach promocyjnych Konkursu. 

8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę 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).  

9. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zamieszczanie danych osobowych na stronach 

internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora Konkursu w publikacjach 

dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach. 

10.  Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.  

11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

 

1. Prace należy składać do 19 listopada 2022 r. (sobota), na adres: 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

04-618 Warszawa ul. Trawiasta 10, 
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Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 25 w Falenicy 

ul. Walcownicza 4/6  (budynek Kulturoteki) 

 

                                                  Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

pn. „KARTKA ŚWIĄTECZNA Z DZIELNICY WAWER 2022”  

 

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela pracownicy Biblioteki:  

Agata Siwka, tel.  22 277-49-52, a.siwka@bibliotekawawer.pl 

Jolanta Komar, tel. 22 277-49-46, 22 815 33 21 wew. 25, e-mail: odz@bibliotekawawer.pl 

 

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora. 

3. Jury weźmie pod uwagę: 

 umiejętność doboru tematu pracy,  

 jakość wykonania,  

 oryginalność. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy 

Wawer m.st. Warszawy 

2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie, mailowo w terminie do  

25 listopada 2022 r.(piątek)  

3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, której otwarcie połączone  

z wręczaniem nagród nastąpi 10 grudnia (sobota ) 2022 r.  

 

§ 6 

Nagrody 

 

1. Organizator przyzna nagrodę główną GRAND PRIX oraz nagrody rzeczowe w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. 

2. Przewidziana jest również nagroda specjalna dla opiekuna, za największą ilość wyróżnionych prac, 

wśród podopiecznych. 
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