
REGULAMIN KONKURSU  

1. Organizatorem konkursu jest : 

a) Gminna Biblioteka Publiczna w Suchym Dębie ul. Sportowa 11 Suchy Dąb 

2. Patronat: Henryka Król Wójt Gminy Suchy Dąb 

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób z terenu Gminy Suchy Dąb. 

 

4. TEMAT : WAKACYJNA POCZTÓWKA Z GMINY SUCHY DĄB 

5. Technika Prac –  Praca – POCZTÓWKA - wykonana z materiałów plastycznych lub 

technicznych, wyklejanka, kolaż, rysunek itp. dozwolone są elementy przestrzenne . Pocztówkę 

można również wykonać w technice fotograficznej – zdjęcie, kolaż fotograficzny. 

6. Format pracy – A5 ( wielkość standardowego zeszytu ) 

7. Konkurs rodzinny ( dla dzieci,  młodzieży i osób dorosłych - w przypadku składania prac przez 

dzieci  pomoc dorosłych dozwolona) 

8. Termin składania prac 

- 25 sierpień 2022 

- ogłoszenie wyników 26 sierpień 2022 rok 
 

9. Organizatorzy powołają komisję do oceniania prac składającą się z plastyka, przedstawiciela 

urzędu gminy, radnego Gminy Suchy Dąb.   

 

10. W pracy oceniane będą: 

- pomysł 

- oryginalność 

- wykonanie/estetyka 

- zrozumienie tematu 

 

11. Prace proszę składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchym Dębie lub przesłać pocztą na 

adres Gminna Biblioteka Publiczna w Suchym Dębie  ul .Sportowa 11 83-022 Suchy Dąb. 

 

12.  Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. 

13.  Prace proszę podpisać  imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania, wiekiem autora i 

kontaktem telefonicznym /lub do opiekuna prawnego.                                                                                                                                                  

14.  Materiały konkursowe nie będą zwracane. Fakt ich nadesłania oznacza zgodę na publikację 

przez organizatora konkursu bez honorarium. Prace mogą być wykorzystywane w celu promocji 

Gminy Suchy Dąb 

 

15.  Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą  na przetwarzanie danych 

osobowych i upublicznianie wizerunku które będą przetwarzane na potrzeby konkursu i do jego 

promocji. 

 

16.   Do prac proszę dołączyć podpisaną zgodę i  oświadczenie osoby dorosłej składającej pracę lub 

rodzica/ opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej (zał. 1, zał.2 ) 

 

17.  Na laureatów i uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody. 
 

 

                                           ZAPRASZAMY


