
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach, Koło Gospodyń
Wiejskich „Kiełpinianki” i Przedszkole Niepubliczne „Aniołek” w Kiełpinie

serdecznie zapraszają dzieci i młodzież
do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym

 pod hasłem „Bohaterowie w czasach pandemii”.

REGULAMIN

Organizatorzy :

1) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
2) Koło Gospodyń Wiejskich Kiełpinianki
3) Przedszkole Niepubliczne „Aniołek” w Kiełpinie

Cele :

- rozbudzanie kreatywności u dzieci i młodzieży
- rozwijanie zdolności plastycznych
- kształtowanie postaw prozdrowotnych
- poszerzanie wiedzy na temat osób zaangażowanych w walkę z pandemią  
koronawirusa

Uczestnicy:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży.

Kategorie wiekowe :
 Przedszkole – dzieci w wieku : - 4-5 lat
 Szkoła podstawowa  :                – klasy 0-III
                                                    – klasy IV-VI
                                                    - klasy VII-VIII

Charakterystyka prac konkursowych:
   

1. Praca plastyczna wykonana w formacie A4 i A3.
2. Nie przyjmujemy prac przestrzennych.
3. Technika wykonania pracy dowolna.
4. Praca ma charakter indywidualny
5. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę;

a. imię i nazwisko dziecka
a. adres placówki do której uczęszcza dziecko i klasa
b. zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie plastycznym
c. zgodę na prezentację wizerunku dziecka i jego pracy w mediach 

społecznościowych.



d. imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna lub wychowawcy grupy 
oraz dane kontaktowe nr telefonu lub e-mail.

6. Wykonana praca musi być związana z tematem „Bohaterowie w czasach 
pandemii”.

7. Prace zostaną  ocenione  w  czterech  kategoriach.  W każdej  z  4  kategoriach
zostanie wybrana jedna, najlepsza praca przez użytkowników FB  oraz jedna,
najlepsza praca wybrana  przez jury w składzie: Kazimiera Socha – Dyrektor
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach, Dominika Biekisz-
Olejnik – prezes KGW Kiełpinianki, Joanna Kaizer-Prondzinska – Dyrektor
Przedszkola Niepublicznego „Aniołek“ w Kiełpinie

8. Prace należy wykonać i przekazać do  10.06.2020r. Prace można przekazać  
w wypożyczalni dla dzieci w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Kartuzach przy ul. Dworcowej 4 lub w Filii Biblioteki w Kiełpinie przy
ul. Ks. Arasmusa 2 lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego), na
adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach
ul. Dworcowa 4
83-300 Kartuzy

z dopiskiem : Konkurs plastyczny „Bohaterowie w czasach pandemii''.

9.  Wszystkie prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatorów.
10.  Wystawa prac zostanie zorganizowana we „Wspólnej Chacie” w dogodnym

terminie po ustaniu obostrzeń z tytułu pandemii koronawirusa
11.  Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  29.06.2020 r.  na  stronach  Facebooka

Biblioteki  i  Kiełpinanek  oraz  na  stronie  Przedszkola  -  www.przedszkole-
kielpino.pl .

12.  Wybrane prace zostaną nagrodzone bonami upominkowymi o wartości 100 zł.
13.  O  terminie  uroczystego  rozstrzygnięcia  Konkursu  i  wręczeniu   nagród

Organizator  powiadomi laureatów telefonicznie  oraz na stronach Facebooka
Biblioteki i Kiełpinianek i stronie Przedszkola www.przedszkole-kielpino.pl

14.  Decyzja jury jest ostateczna.
15.  Osoba odpowiedzialne za organizację Konkursu:

Dominika Biekisz-Olejnik
Tel. 505 030 806

e-mail: kielpinianki@gmail.com

                                                                       Zapraszamy do udziału w Konkursie !

http://www.przedszkole-kielpino.pl/
http://www.przedszkole-kielpino.pl/
mailto:kielpinianki@gmail.com

