
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 PT. „DOMOWE LABORATORIUM – BUDUJĘ ROBOTA!”

DLA PRZEDSZKOLI I KLAS ZEROWYCH

 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TEREN GMINY SZCZUCZYN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie w ramach obchodów Roku Stanisława
Lema ogłasza konkurs plastyczny pt.: „Domowe Laboratorium: Buduję robota!” 
skierowany do przedszkoli i klas zerowych szkół podstawowych z terenu gminy 
Szczuczyn.

2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

kategoria przedszkole

kategoria klasy zerowe

3. Organizator konkursu:

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn

www.bckszczuczyn.pl / e-mail: bckszczuczyn@wp.pl 

 tel. (86) 262 10 36 / (86) 262 10 37

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Termin składania prac: 20.09.2021 – 22.10.2021 do godziny 16:00

II. CELE KONKURSU:

1. Uczczenie i promocja dorobku twórczego Stanisława Lema oraz obchody Roku 
Stanisława Lema.

2. Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni, kreatywności, aktywności wśród 
dzieci.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnik aby wziąć udział w konkursie wykonuje jedną pracę plastyczną 
przestrzenną  o dowolnym gabarycie przedstawiającą robota z nadanym mu 
imieniem.

mailto:bckszczuczyn@wp.pl
http://www.bckszczuczyn.pl/


2. Technika wykonania pracy – dowolna (z użyciem różnorodnych materiałów, np. 
kartonu, plastikowych, metalowych i recyklingowych elementów itp.).

3. Uczestnik konkursu może przekazać na konkurs jedną pracę plastyczną (praca 
powinna być pracą autorską, tworzoną bez pomocy opiekuna / rodzica).

4. Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), którą powinien 
podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. Brak karty 
podpisanej przez rodzica jest równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do udziału w 
konkursie.

5. Pracę należy dostarczyć do siedziby Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie, 
ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn.

6. Pracę należy podpisać czytelnie, podając imię i nazwisko, telefon kontaktowy, klasę
oraz nazwę szkoły oraz imię robota.

7. Prace zgłoszone do konkursu będą zatrzymane i nie będą zwracane autorom prac.

8. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie 
prawa własności złożonej pracy plastycznej.

9. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w przestrzeni Biblioteki – Centrum 
Kultury w Szczuczynie jako wystawa stacjonarna.

10. Planowana jest również relacja z wystawy prac pokonkursowych na stronie i 
kontach społecznościowych (Facebook i Instagram) Biblioteki – Centrum Kultury w 
Szczuczynie oraz lokalnych portalach internetowych.

IV. KRYTERIA OCENY PRAC:

Do oceny złożonych do konkursu prac przystąpi powołana w tym celu Komisja 
Konkursowa przez Organizatora konkursu, która oceni prace wg następujących 
kryteriów:

1. Samodzielność i estetyka wykonania pracy.

2.  Kreatywność i oryginalność wykonanej pracy.

3. Walory artystyczne wykonanej pracy.

4. Zgodność wykonanej pracy z tematem konkursu.

V. HARMONOGRAM KONKURSU:

 1. Dostarczanie prac do 22 października 2021 roku do godziny 16:00.

2. Ocena Komisji Konkursowej do 27 października 2021 r.

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie 
odbędzie się w terminie, o którym Organizator poinformuje na swojej stronie 
internetowej i portalach społecznościowych.



VI. NAGRODY:

KATEGORIA PRZEDSZKOLE

I miejsce – KREATYWNY PAKIET

II miejsce – NAGRODA NIESPODZIANKA

III miejsce – NAGRODA NIESPODZIANKA

KATEGORIA KLASY ZEROWE:

I miejsce – KREATYWNY PAKIET

II miejsce – NAGRODA NIESPODZIANKA

III miejsce – NAGRODA NIESPODZIANKA

1. Komisja Konkursowa zastrzega sobie  prawo do przyznania wyróżnień oraz nagród 
pozaregulaminowych.

2. Laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną.

VII. PUBLIKOWANIE PRAC PLASTYCZNYCH:

1. Zgłoszenie pracy plastycznej na konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu. Jest to 
także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na 
dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach, które prowadzi Biblioteka – 
Centrum Kultury w Szczuczynie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

2. Uczestnik konkursu zrzeka się praw do pracy konkursowej na rzecz Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego.

Osoba kontaktowa w sprawach konkursu:

Andrzej Kosmowski – animator kultury

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie

tel. 501639043 / (86) 262 10 36 / (86) 262 10 37




