
Regulamin 

Biblioteka Publiczna w Piasecznie ma przyjemność zaprosić dzieci z klas I-VIII szkoły podstawowej z 

powiatu piaseczyńskiego do udziału w konkursie plastycznym „SOWA w Bibliotece”. 

1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła 

II 55, 05-500 Piaseczno. 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z gmin leżących na terenie 

powiatu piaseczyńskiego.  

3. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:  

a) dla dzieci z klas I-III  

b) dla dzieci z klas IV-VIII 

4. Każda klasa może zgłosić do 3 prac konkursowych. 

5. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej sowę, 

nawiązującą do otwartej w Bibliotece Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Technika i 

format wykonania pracy jest dowolny. Organizator dopuszcza także prace przestrzenne.  

6. Konkurs przebiega w dwóch etapach: I (szkolnym) i II (bibliotecznym). 

7. Koordynatorem I etapu pozostaje nauczyciel lub wychowawca, który w oparciu o ustalone 

przez siebie kryteria wybiera spośród złożonych przez uczniów do konkursu prac 

maksymalnie trzy najlepsze, a następnie dostarcza je (osobiście lub przez osobę 

upoważnioną) do siedziby Biblioteki Publicznej w Piasecznie w terminie do 15.05.2022 r.  

8. Na II etapie spośród przekazanych prac Komisja Organizatora składająca się z pracowników 

Biblioteki dokona oceny, kierując się następującymi kryteriami: 

 Zgodność z kryteriami formalnymi 

 Wartość artystyczna 

 Wysiłek włożony w wykonanie pracy 

 Estetyka pracy 

 Oryginalność 

9. Komisja najpóźniej do 31.05.2022r ogłosi wyniki Konkursu. Informacja o wynikach będzie 

zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. O wygranej zostaną również 

poinformowani zgłaszający uczniów nauczyciele (drogą mailową na adres wskazany w 

formularzu zgłoszeniowym).  

10. Komisja przyzna dwie równorzędne nagrody w każdej kategorii wiekowej. Zastrzega sobie 

również możliwość przyznania wyróżnień i dodatkowych nagród lub nieprzyznania żadnych 

nagród. 

11. Nagrodami za dwa pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej jest Voucher Grupowy 

upoważniający do wstępu do sali wystawienniczej SOWA dla klasy, która zgłosiła zwycięską 

pracę, oraz 4-osobowy Voucher Rodzinny dla dziecka, które jest autorem zwycięskiej pracy. 

Prace wyróżnione, o ile takie będą, zostaną nagrodzone 4-osobowym Voucherem Rodzinnym 

dla dziecka, które jest autorem wyróżnionej pracy. 

12. Rozdanie nagród nastąpi 4 czerwca podczas obchodów Dnia Dziecka w Bibliotece.  

13. Dostarczone na II etap konkursu prace, odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, 

powinny być opatrzone opisem zawierającym: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko 

opiekuna oraz nazwę szkoły. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica lub 

opiekuna prawnego dot. zgód na przetwarzanie danych osobowych na formularzu 

przygotowanym przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie, stanowiące załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 



14. Zgłoszona dokumentacja konkursowa przechodzi na własność Organizatora. Udział w 

Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac lub upublicznianie bez 

roszczeń do praw autorskich. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i 

wykorzystania nadesłanych prac konkursowych w dalszej działalności Biblioteki Publicznej w 

Piasecznie, w szczególności do przygotowania ogólnodostępnej wystawy w pomieszczeniach 

Biblioteki. 

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody 

na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu. 

16. Pytania odnośnie konkursu można kierować do Pani Katarzyny Golik: sowa@biblioteka-

piaseczno.pl, tel. (22) 484 21 60. 

17. Prace można dostarczyć osobiście do sekretariatu znajdującego się w siedzibie Organizatora 

lub pocztą z dopiskiem „Konkurs SOWA w Bibliotece”. Termin składania prac upływa 

15.05.2022r, liczy się data wpływu prac do Organizatora. 

18. Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursu są jawne i dostępne dla wszystkich 

uczestników na równych zasadach. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów. 

 

mailto:sowa@biblioteka-piaseczno.pl
mailto:sowa@biblioteka-piaseczno.pl

