
                                    Regulamin konkursu plastycznego “Ekologiczny Miś”

Pluszowy Miś od ponad stu lat jest najwierniejszym przyjacielem dzieci na całym świecie. Towarzyszy 
dzieciom w ich codziennym życiu dzieląc z nimi chwile radości, bywa również powiernikiem smutków 
i lęków. Miś stał się również jednym z ulubionych bohaterów literatury dziecięcej i na stałe zagościł w 
świecie bajek. 

25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia, z tej okazji Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy we Wrześni zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

    Cele konkursu: 

Celem jest zachęcenie dzieci do przedstawienia własnego pomysłu na wykonanie ekologicznej 
maskotki- misia z materiałów przeznaczonych do recyklingu

 przybliżenie najmłodszym historii powstania pluszowego misia,
   inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych dzieci poprzez przedstawienie

sylwetek misiów jako bohaterów literackich,
  kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, 
  rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.

    Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci klas 0- 3.

2.  Wymogi dotyczące prac:

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie maskotki  z materiałów przeznaczonych do
recyklingu przedstawiającej postać ulubionego misia – bohatera literatury dziecięcej.

 Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi.

3. Dzieci wykonują swoją pracę indywidualnie, w formacie A4 .

4. Prace powinny zawierać metryczkę: imię, nazwisko, klasa oraz wiek dziecka, telefon . Proszę o 
pisemną zgodę Rodzica na udział dziecka w konkursie. 

5. Prace należy dostarczyć do dnia 25 listopada 2022r. do BPMiG we Wrześni. 

6. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

7. Prace konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora. 

8. Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie: samodzielność wykonania, zgodność z tematyką 
konkursu, pomysłowość, stopień trudności technik i staranność wykonania.

9. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody.



10. Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na ogłoszenie wyników 
konkursu na stronie internetowej Biblioteki. 

11. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora. 

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
nagrodzonych dzieci.

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 30 listopada 2022r. oraz opublikowane na stronie 
internetowej Biblioteki: www.biblioteka.wrzesnia.pl

14. Laureaci konkursu o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie. Odbiór nagród w siedzibie 
Biblioteki Publicznej miasta i Gminy we Wrześni.

http://www.biblioteka.wrzesnia.pl/


                                                                    Oświadczenie

                   Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych 

                          (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

                                             wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

   ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………...

                                           imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu)          

 w konkursie plastycznym pn. „Ekologiczny Mis”, oraz na przetwarzanie przez  Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy we Wrześni, danych osobowych mojego dziecka zawartych w metryczce umieszczonej
na pracy.

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni ul. Dzieci 
Wrzesińskich 13  Września. Dane przetwarzane są w związku z organizacją konkursu . 

2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych danych oraz do ich poprawiania. 

       3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie 

          “Ekologiczny Mis”

         Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
         2006r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami), wyrażam zgodę na nieodpłatne 
         rozpowszechnianie wizerunku, imienia i nazwiska mojego dziecka w materiałach 
         informacyjnych opracowywanych i upowszechnianych przez  Bibliotekę Publiczną Miasta i
         Gminy we Wrześni w zakresie realizacji konkursu, w tym zamieszczanych na stronie 
         internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                       ……………………………………………………………………………………..
                                                              data, czytelny podpis rodzica/opiekuna
                                                                                                                   


