
REGULAMIN 
KONKURSU PLASTYCZNEGO

1. Konkurs  skierowany  jest  dla  uczniów  klas  IV  szkół 
podstawowych. 

2. Każde dziecko wykonuje ilustrację do jednej 
z legend zamieszczonej poniżej:

• „Legenda o Bazyliszku”
• „Legenda o Czarodziejskim Młynku z Wieliczki”
• „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”
• „Legenda  o  Piaście  i  postrzyżynach  jego  syna 

Siemowita”
• „Legenda o pięknej pasterce i księciu z Raciborza”
• „Legenda o Popielu i Mysiej Wieży”
• „Legenda o Sielawowym Królu”
• „Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy”
• „Legenda o Warsie i Sawie”
• „Legenda o Złotej Kaczce”

3. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką, w 
formacie nie mniejszym niż A-4. 

4. Termin nadsyłania prac upływa 6.05.2011 r. (piątek)
5. Prace należy dostarczyć do: 

• BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY 
WE WRZEŚNI, ul. Dzieci Wrzesińskich 13,  tel. 
61/436 25 96

• ODDZIAŁ DZIECIĘCY BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ MIASTAI GMINY WE 
WRZEŚNI, ul. Batorego 8, tel. 61/437 91  31

•
6. Każda praca na odwrocie powinna zawierać:

• tytuł ilustrowanej legendy, 
• imię i nazwisko autora pracy oraz telefon kontaktowy, 
• klasę, nazwę i adres szkoły 
• imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.



7. Kryteria oceny prac: 
• wierność tematyce konkursu, 
• pomysłowość i oryginalność pracy plastycznej, 
• dobór materiałów do wykonania pracy, 
• walory estetyczne. 

8. Zwycięzców  konkursu  wyłoni  jury  pod  przewodnictwem 
dyrektora biblioteki publicznej, nauczyciela plastyki i dwóch 
bibliotekarzy. 

9. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplom 
i nagrody książkowe.
10. Laureaci  konkursu  plastycznego  o  wynikach  zostaną 

powiadomieni telefonicznie.
11.Ogłoszenie  wyników  konkursu  oraz  wręczenie  nagród 

nastąpi  12.05.2011  r.  (czwartek)  o  godz.  11:00.  Nagrody 
będzie wręczać pani Wanda Chotomska – autorka książek dla 
dzieci i młodzieży.

12.Po konkursie prace zostaną wyeksponowane na stronie 
internetowej biblioteki www.biblioteka@wrzesnia.pl 

13.Biblioteka  Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni  zastrzega 
sobie  prawo  wykorzystania  prac  do  potrzeb  konkursu i 
promocji Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni 
(na  podstawie  ustawy  z  dnia  4  lutego1994r.  o  prawie 
autorskimi prawach pokrewnych: Dz.U.  1994r. Nr 24 poz. 
83, art. 41.50,64,65)     
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