
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku ogłasza konkurs plastyczny 

 pt. „Mali Patrioci” 

10.09 – 31.10.2018 
 

Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Konkurs ma charakter  otwarty, 

skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 15 lat.  

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Cele konkursu: 

- zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w obchodach rocznicowych, 

- stworzenie pracy plastycznej inspirowanej historią Polski, 

- kształtowanie świadomości historycznej i postawy patriotycznej młodych Polaków. 

 

                                                         Regulamin  

Zadaniem konkursowym jest: 

1. Dokończenie poniższego zdania i umieszczenie go na odwrocie pracy:  

„POLSKA JEST NIEPODLEGŁA I SUWERENNA, POLACY MAJĄ PRAWO DO…” 

Zdanie to będzie tematem wypowiedzi plastycznej autora.  

2. Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. 

3. Dostarczenie jednej pracy nie przekraczającej formatu A-3 do rybnickiej Biblioteki. 

 

Prace konkursowe oceni Jury biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

- zgodność z tematem, 

- samodzielność i estetykę wykonania, 

- stopień umiejętności twórczych adekwatnych do wieku autora. 

Praca powinna być wynikiem samodzielnej pracy Uczestnika i nie naruszać ustawy o prawie autorskim.  

Do pracy należy załączyć formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie: 

https://www.biblioteka.rybnik.pl/ 

Prace nie spełniające kryteriów regulaminu konkursu „Mali Patrioci” nie będą brane pod uwagę. 

Prace należy dostarczyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Mali Patrioci – konkurs” do dnia 31.10.2018 

na adres: 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży 

ul. Ks. J. Szafranka  7 

44-200 RYBNIK 

Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród laureatom oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 

15.11.2018 r. 

Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w dniach od 15.11 do 15.12.2018  

Organizator zastrzega sobie prawo ekspozycji najciekawszych prac. 

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.  

Udział w konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu Imprez PiMBP  

w Rybniku. 

Informacje o konkursie i regulaminach można uzyskać na stronie internetowej biblioteki: 

www.biblioteka.rybnik.pl 

Informacji o imprezie udziela Dział Instrukcyjno – Metodyczny pod numerami telefonów: 

(32) 42 36 002 

(32) 42 37 101 

(32) 42 23 541 wew. 431 lub 416 

https://www.biblioteka.rybnik.pl/
http://www.biblioteka.rybnik.pl/

