
Regulamin konkursu plastycznego

„Królowa w mieście na soli”
§ I

Organizatorami konkursu są:
• Urząd Miasta w Inowrocławiu
• Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza

§ II
Cele konkursu:
- przybliżenie postaci Królowej Polski - Jadwigi,
- rozwijanie kreatywności oraz zdolności manualnych

§ III
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów z klas I – III szkół
podstawowych.
2. Zadaniem uczestnika jest:

• dokończenie portretu Królowej Polski – Jadwigi, dowolną techniką plastyczną. Dozwolone
jest łączenie różnych technik,

• wypełnienie tła,
• prace należy wykonać na kartce formatu A4 zawierającej kontur postaci, do pobrania na

stronie internetowej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza www.jan-kasprowicz.bmino.pl oraz 
we wszystkich placówkach bibliotecznych.
3. Do pracy należy dołączyć następujące informacje:

• imię i nazwisko autora pracy, nr tel. do kontaktu,
• zgodę opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (gotowy druk do pobrania na

stronie internetowej www.jan-kasprowicz.bmino.pl )
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac na wystawie
pokonkursowej.
5. Prace należy składać do 14 czerwca 2019 r. w Oddziale dla Dzieci „Tajemniczy 
Ogród” przy ul. Kili skiego 16ń .

§ IV
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 21 czerwca 2019 r. podczas „ wi ta Ś ę
Królowej
Jadwigi” na inowrocławskim rynku, które rozpocznie się o godz. 1700..
Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Pod uwagę brane będą następujące kryteria:
 estetyka wykonania,
 kreatywność,
 zgodność z tematem.
Dla zwyci zców przewidziano atrakcyjne nagrody oraz pami tkowe ę ą
dyplomy.

§ V
Poprzez udział w konkursie opiekun prawny wyraża zgodę na:
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018
roku Dz. U. 2018 poz. 1000); administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Jana
Kasprowicza z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16.
- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz
w informacjach medialnych wizerunku, imienia i nazwiska uczestnika.

§ VI
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ VII

http://www.jan-kasprowicz.bmino.pl/
http://www.jan-kasprowicz.bmino.pl/


1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej oraz we wszystkich placówkach
bibliotecznych.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos
rozstrzygający należy do Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.
Wszelkich informacji udziela Oddział dla Dzieci – tel. (52) 352-72-37; e-mail:
oddzialdladzieci@bmino.p


