
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ZieleNISKO – miasto przyszłości” 

 

1. Organizator 

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku 

2. Cel i przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie swojej wizji miasta przyszłości, w którym 

nowoczesność współistnieje na równi z ekologią i gdzie zieleń wypełnia miejskie 

przestrzenie. 

 

Cele konkursu: 

• zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej; 

• propagowanie idei proekologicznego stylu życia; 

• propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów; 

• zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania; 

• stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie; 

• upowszechnianie inicjatyw twórczych; 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. Obowiązywać będą 

2 kategorie wiekowe: 

• I – uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej; 

• II – uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej. 

4. Zasady konkursu 

• Konkurs trwa od dnia ogłoszenia, tj. 2 września do 18 października 2019 r. 

• Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 25 października 2019 r. 

• Oficjalne ogłoszenie i wręczenie nagród nastąpi w dniu 31 października 2019 r. 

• Uczestnicy niepełnoletni muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w konkursie. 

• Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 1 pracę, nigdzie wcześniej nie 

publikowaną, wykonaną samodzielnie dowolną techniką.  

• Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

• W Konkursie może brać udział każdy, za wyjątkiem organizatorów, partnerów 

i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.  

• Oceniane będą przede wszystkim kreatywność, staranność wykonania i oryginalne 

podejście do tematyki konkursowej. 



• Zgłoszone na konkurs prace powinny być opisane na odwrocie metryczką 

zawierającą: 

o imię i nazwisko autora pracy, 

o adres i telefon, 

o adres e-mail, 

o kategorię konkursową. 

 

5. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

Prace należy przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć 

osobiście w zamkniętej kopercie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku, 

ul. Tysiąclecia 12a, 37-400 Nisko z dopiskiem „ZieleNISKO – miasto przyszłości”. 

Do prac konkursowych należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania 

na stronie biblioteki). 

Prace dostarczone po terminie, tj. po 18 października 2019 r. nie będą brane pod uwagę. 

6. Organizacja i przebieg konkursu 

• Zgłoszenie do konkursu musi nastąpić poprzez wysłanie lub osobiste dostarczenie 

formularza zgłoszeniowego oraz 1 pracy konkursowej, podpisanej imieniem 

i nazwiskiem autora. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie 

internetowej MBP: www.mbp.nisko.pl. 

• Prace nie spełniające wymienionych wyżej zasad nie będą brane pod uwagę przez 

komisję konkursową. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac 

będących plagiatami. 

• Prace oceniać będzie komisja konkursowa, powołana przez organizatorów, która 

zadecyduje o przyznaniu nagród. 

• Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

• Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem majątkowych praw 

autorskich do nich, na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dn. 

04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. (Dz.U. z 2006 r., nr 90, 

poz. 631 z późn. zm.). 

• Nagrody zostaną przekazane laureatom osobiście podczas uroczystego zakończenia 

konkursu albo przesyłką pocztową/kurierską na adres podany w zgłoszeniu 

konkursowym.  

• Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych 

osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – Ustawa z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z pózn. 

zm.) na potrzeby związane z konkursem. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 

nadesłanych prac w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach 

promocyjno-reklamowych. 

• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki. Autorzy 

zwycięskich prac zostaną powiadomieni telefonicznie. Wszyscy uczestnicy konkursu 



zostaną powiadomieni mailowo o miejscu, dacie i godzinie uroczystego rozwiązania 

konkursu. 

• Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane 

osobiście. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w celu 

rozstrzygnięcia konkursu. 

• W przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem lub dostarczenie 

nagrody okaże się nieskuteczne, nagroda przepada.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt 

małej ilości przekazanych prac. 

• Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem 

telefonu 15 8412 100 wew. 23 lub pisząc na adres mailowy: 

anna.zdanowska@mbp.nisko.pl lub anna.chramega@mbp.nisko.pl.  

• Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
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