
 

 

 

 

 
 

Konkurs plastyczny  

z okazji Dnia Dziecka  

Pippi Pończoszanka – nasza fajna koleżanka 

  

REGULAMIN 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu plastycznego jest Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Dębicy z siedzibą przy ulicy Akademickiej 10, 39-200 Dębica. 

 

II. Cele konkursu: 

1.Przybliżenie postaci Pippi Pończoszanki, bohaterki książki Astrid Lindgren. 

2.Kształtowanie postaw wśród dzieci postawy twórczej wobec siebie i świata. 

3.Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.  

4.Pogłębianie umiejętności twórczych i manualnych. 

5.Promocja talentów. 

 

III. Adresaci konkursu: 

1.Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów 

szkół podstawowych z terenu miasta Dębicy. 

2.Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach: 

 

 Dzieci w wieku 5-6 lat, 

 Klasy I-III.  

 

IV. Tematyka pracy i jej wykonanie 

1. Zadaniem Uczestników jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej Pippi 

Pończoszankę - bohaterkę książki Astrid Lindgren. 

2. Praca powinna być wykonana w formacie A4 lub A3, techniką plastyczną – 

rysunkową, tj. farbami plakatowymi, akwarelą, kredkami drewnianymi, kredkami 

świecowymi, pastelami, flamastrami, ołówkiem, węglem lub techniką płaską, tj. 

wycinanka, bądź wydzieranka z kolorowych gazet i papieru. 
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V. Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych 

 

1. Prace plastyczne należy dostarczyć do dnia 27 maja 2021 r. do godz. 15:00 do 

siedziby MiPBP w Dębicy, ul. Akademicka 10 lub przesłać zdjęcie/scan pracy na 

adres mailowy: mbpdebica@op.pl w tytule wpisując „Konkurs -  

Pippi Pończoszanka – nasza fajna koleżanka”). 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie i dołączenie do pracy 

czytelnie wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna ucznia Karty 

zgłoszenia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1) stanowiącą integralną część 

Regulaminu. 

3. W zgłoszeniu  powinny znaleźć się również następujące informacje: 

 imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania uczestnika konkursu, 

 imię i nazwisko opiekuna prawnego oraz telefon kontaktowy, 

 nazwa przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu, 

 wiek/kategoria wiekowa, w której uczestnik bierze udział w konkursie. 

4. Prace nadesłane na konkurs mogą być bezpłatnie wykorzystane przez 

Organizatorów w celach związanych z promocją Konkursu.  

5. Oceny i wyboru  najlepszych prac, w tym przyznania nagrody, dokona Komisja 

Konkursowa.  

6. Komisja ma prawo przyznania dodatkowych nagród. 

7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

8. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu telefonicznie 

lub mailem. 

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora 

konkursu oraz na FB MiPBP w Dębicy.  

10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenia nagród odbędzie się w dniu 30 maja 2021 

r., o godz. 15:45 w Parku Miejskim im. Włodzimierza Skarbek-Borowskiego 

podczas „Pierwszego Dnia Dziecka w odnowionym Parku Miejskim im. 

Włodzimierza Skarbek-Borowskiego”.  

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania 

konkursu i zobowiązują się do natychmiastowego opublikowania zmienionego 

Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego 

przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn. 

3. Udział w Konkursie wiąże się z akceptacją powyższych warunków. 

4. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie  

internetowej: www.mbpdebica.eu.  

  



Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu   

 

 

Karta zgłoszenia 

Konkurs plastyczny  

z okazji Dnia Dziecka  

Pippi Pończoszanka – nasza fajna koleżanka 

 

1. Imię, nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania, nazwa przedszkola lub szkoły:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2. Kategoria wiekowa: 

Kategoria: 5-6 lat  

Kategoria: Klasy I – III 

3. Imię, nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna 

 

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 

 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy, wizerunku, w związku z 

udziałem w konkursie plastycznym z Konkurs plastyczny z okazji Dnia Dziecka Pippi Pończoszanka – nasza fajna 

koleżanka we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam 

również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w 

zakresie prowadzenia i realizacji konkursu oraz promocji działalności MiPBP w Dębicy.  

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany 

o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1662 z późn. zm.) informuję, iż administratorem 

Państwa dobrowolnie podanych danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy. Dane 

osobowe będą przetwarzane w celu zakresie prowadzenia i realizacji konkursu oraz promocji działalności MiPBP w 

Dębicy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

 

……………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna 


