
 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych                

i klas I-IV szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastycznym 

pt. „Kolaż dla Szymborskiej w 100. rocznicę urodzin”, 

zorganizowanego w związku z ustanowieniem roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej.  

 

 

Regulamin konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce. 

2. Cele konkursu: 

 upamiętnienie poetki Wisławy Szymborskiej oraz jej twórczości, 

 promowanie czytelnictwa, 

 promowanie twórczości uczniów. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i klas I-IV szkół 

ponadpodstawowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. 

4. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej – kolażu/wyklejanki, który będzie 

ilustrował wybrany przez uczestnika wiersz Wisławy Szymborskiej.  

5. Pracę należy wykonać w formacie A3. Do wykonania pracy trzeba wykorzystać m. in. wycinki                             

z magazynów i gazet, ulotki reklamowe itp. Może być zabawnie, dowcipnie, groteskowo, 

absurdalnie…  

6. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć podpisaną na odwrocie pracę (imię i nazwisko, klasa, szkoła) 

oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz  i wszelkie informacje są dostępne na stronie 

internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce pod adresem www.bp.ostroleka.pl 

7. Pracę wraz z formularzem (połączone spinaczem) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście                 

do Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce do dnia 13 marca 2023 roku (poniedziałek)                          

do godziny 18:00. Nasz adres: Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, Piłsudskiego 38,  07-410 

Ostrołęka. Telefon kontaktowy: (29) 764-21-29 wew. 28. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wysłania tylko jednego zgłoszenia konkursowego. 

9. Dostarczone prace nie będą zwracane – przechodzą one na własność Biblioteki Pedagogicznej                          

w Ostrołęce (organizatora konkursu). 

http://www.bp.ostroleka.pl/


10. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Kryteria brane pod uwagę:  

 zgodność z tematem,  

 oryginalność prac,  

 atrakcyjność wizualna,  

 estetyka wykonania,  

 kreatywność w przedstawieniu tematu. 

11. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy VI-VIII szkoły podstawowej i klasy I-IV 

szkoły ponadpodstawowej.  

12. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania. 

13.  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 marca 2023 roku. Lista zwycięzców zostanie opublikowana 

na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce http://bp.ostroleka.pl/ oraz na profilu Facebook 

https://www.facebook.com/bibliotekapedagogicznaostroleka. Zwycięzcy zostaną powiadomieni 

również drogą telefoniczną. 

Zwycięzca zobowiązany jest odebrać nagrodę z siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce do dnia 

25 marca 2023 roku.  Nagroda nieodebrana pozostaje własnością Organizatora. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

15. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich                      

do pracy. Oznacza także akceptację warunków konkursu i jego regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do jury. Oznacza również zgodę na publikację materiałów multimedialnych                       

z przebiegu konkursu. 

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody 

na przetwarzanie przez organizatora jego danych na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych 

i promujących bibliotekę. 

17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem organizatorowi prawa                                  

do wykorzystania i publikowania prac konkursowych na wystawach  

i w materiałach promujących bibliotekę. 

18. W przypadku osób niepełnoletnich wszelkie oświadczenia woli składa osoba uprawniona do ich 

reprezentowania. 

 

http://bp.ostroleka.pl/
https://www.facebook.com/bibliotekapedagogicznaostroleka

