
REGULAMI KONKURSU  
„MOJA BIAŁO – CZERWONA” 

 
 

§1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. Konkurs organizowany jest 
w ramach ogólnopolskich obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.  
2. Konkurs ma charakter regionalny i adresowany jest do osób pełnoletnich. 
3. Celem konkursu jest:  

 Kształtowanie postaw patriotycznych; 

 Uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości; 

 Promowanie dziedzictwa kulturowego Polski; 

 Kształtowanie wrażliwości artystycznej; 

 Doskonalenie form artystycznych. 
4. Nad przebiegiem konkursu, oceną prac oraz wytypowaniem zwycięzców czuwa Komisja Konkursowa.  
 

§ 2. Zasady udziału w konkursie 
 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
2. Uczestnikami konkursu są osoby pełnoletnie. 
3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką artystyczną 

(fotografia, rysunek, malarstwo, wyklejanka, grafika) w formacie A3.  
4. Przez zgłoszenie na konkurs rozumie się dostarczenie pracy wraz z wypełnionym kwestionariuszem 

zgłoszeniowym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych, dostępnych 
do pobrania na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej: www.biblioteka.gliwice.pl 

5. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs powinny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie                                       
i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. 

6. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z regulaminem nie będą 
oceniane.  
 

§ 3. Przebieg konkursu 
 

1. Materiały należy dostarczyć do Biblioteki Centralnej w Gliwicach, ul. Kościuszki 17, 
w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2018 roku , do godz. 20:00. Prace należy dostarczać 
w godzinach pracy biblioteki.   

2. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora. 
3. Komisja oceniać będzie: 

 zawartość merytoryczną, 

 zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, 

 pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, 

 formę estetyczną pracy, 

 wykorzystanie różnych technik plastycznych. 
4. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom - 

podziękowanie za udział w konkursie. 
5. Ze wszystkich prac zgłoszonych na konkurs powstanie wystawa pokonkursowa, której wernisaż 

odbędzie się 9 listopada 2018r. o godz. 17:00 w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, 
Pl. Inwalidów Wojennych 3. Wystawa potrwa do dnia 23 listopada 2018r. 

6. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na oficjalnej stronie internetowej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wygranej drogą mailową.  

7. Autorzy wszystkich prac zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu, 9 listopada 2018r. 
o godz. 17:00 do Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pl. Inwalidów Wojennych 3. Podczas 
uroczystości zostaną wręczone nagrody główne oraz dyplomy.  



8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji prac na wystawie łącznie z podaniem imienia i 
nazwiska autora każdej pracy. 

9. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest ostateczna. 
10. Wszelkich informacji o konkursie udziela Promocja Miejskiej Biblioteki Publicznej,                                          

tel:  32 231 12 36, promocja@biblioteka.gliwice.pl  
 

§ 4. Uwagi końcowe 
 
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
2. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator. 
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