
Regulamin konkursu plastycznego
„Bohater jaki jest, każdy widzi” - narysuj swojego ulubionego bohatera

1. Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
Sklep internetowy zMoimFoto.pl

2. Patronat medialny: mojaswidnica.pl
3. Cele konkursu:

• zachęcenie dzieci do wspólnej zabawy
• rozwijanie zainteresowań plastycznych
• rozwijanie wrażliwości estetycznej młodych twórców
• możliwość przeniesienia pracy plastycznej na przedmiot (m.in. koszulkę, kubek i wiele 

innych)
4. Zasady uczestnictwa w konkursie:

• Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych 
• Na konkurs należy przygotować pracę plastyczną ilustrującą  ulubionego bohatera – 

bajkowego, literackiego lub prawdziwego, ponieważ bohaterem może być każdy
• praca powinna być wykonana samodzielnie, kolorowymi kredkami, najlepiej pastelami 

olejnymi na kartce w formacie A4 ( kartka powinna być biała, nie pognieciona oraz 
czysta - bez linii, kratek, itp.). W ocenie zgłoszonych prac będą brane pod uwagę: 
pomysłowość, staranność wykonania dzieła i ogólny wyraz artystyczny 

• Prace niesamodzielne oraz niespełniające w/w wymogów nie będą dopuszczone do 
konkursu

• Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać na Konkurs tylko jedną Pracę. Prace 
zbiorowe nie będą oceniane

• Nadesłane prace nie mogą być dotychczas publikowane ani nagradzane w innych 
konkursach

• Do pracy należy dołączyć wypełniony załącznik nr 1
• Prace nieopisane lub opisane nieczytelnie nie będą brane pod uwagę
• Prace należy dostarczyć/wysłać:
• Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:

- przedszkolaki do 6 lat
- dzieci szkolne 6 – 11 lat

• Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez głosowanie internetowe. Spośród nadesłanych 
prac, Jury powołane przez Organizatorów dokona wstępnej oceny/selekcji i wybierze 40 
prac z kategorii "do 6 lat" oraz 40 prac z kategorii "od 6 do 11 lat", które następnie 
zostaną opublikowane na fanpage zMoimFoto.pl i oddane pod głosowanie internautów –
autor pracy z największą ilością polubień (w dwóch kategoriach wiekowych) zostanie 
zwycięzcą konkursu. Organizator przewiduje również drugie i trzecie miejsce (w dwóch 
kategoriach wiekowych) oraz dziewięć wyróżnień (w dwóch kategoriach wiekowych). O
kolejności zdecyduje ilość polubień wybranego zdjęcia z rysunkiem.

• Brane pod uwagę będą głosy oddane po kliknięciu w dowolną z sześciu ikonek, które są 
dostępne w serwisie Facebook: "Lubię to!" - ikonka z kciukiem, "Super" - ikonka serca, 
"Ha ha" - ikonka z uśmiechniętą buźką, "Wow" - ikonka ze zdziwioną buźką, "Przykro 
mi" - ikonka z płaczącą buźką, "Wrr" - ikonka ze zdenerwowaną buźką.

• Organizatorzy nie są odpowiedzialni za wszelkie przerwy techniczne w dostępie do 
Facebook. 

• Do oceniania (lajkowania) zdjęć wymagane jest posiadanie konta w serwisie Facebook. 
4. Termin konkursu

Rozpoczęcie konkursu – 06.03.2020 r.
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Ostateczny termin oddawania prac – 20.03.2020 r. 
Wstępna ocena/selekcja – 23.03.2020 r.
Głosowanie internetowe – 25.03.2020 r. - 09.04.2020 r.
Internetowe ogłoszenie wyników konkursu – 10.04.2020 r.
Wręczenie nagród – 14.04.2020 r. - Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, godz. 
17.00

5. Nagrody
W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia. Fundatorami nagród są: 
Meli, Astra, sklep zMoimFoto.pl, Sala zabaw Cinema Fun, Sala zabaw Tęcza, Lodziarnia 
Choice Galeria Świdnica, Lodziarnia Gałka, Amaretto, Łakociak, Ciukuruku, Wydawnictwo
Skrzat, Wydawnictwo Olesiejuk, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Śnieżka Świebodzice 
oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy. 

kategoria do 6 lat 
1 miejsce - klocki MELI, biała koszulka z krótkim rękawem z nadrukiem 
konkursowego rysunku, kredki ołówkowe okrągłe w pudełku Astra 36 kolorów, 
voucher wejściówka na cały dzień do sali zabaw Tęcza, voucher na 50 zł do sali 
zabaw Cinema Fun, bukiet słodyczy od Ciukuruku, zestaw słodyczy od firmy Śnieżka,
książka „Ilustrowane przygody Alicji w krainie czarów” - wydawnictwo Olesiejuk 
2 miejsce - klocki MELI,  kredki ołówkowe okrągłe w pudełku Astra prestige 24 
kolory, voucher wejściówka na cały dzień do sali zabaw Tęcza, voucher Łakociak 25
zł, zestaw słodyczy od firmy Śnieżka, książka „Bajki o zwierzętach” - wydawnictwo 
Olesiejuk 
3 miejsce - klocki MELI, kredki ołówkowe trójkątne w pudełku Astra prestige 24 
kolory, voucher wejściówka na cały dzień do sali zabaw Tęcza, voucher na deser 
dziecięcy w Amaretto, zestaw słodyczy od firmy Śnieżka, książka „Opowieści pełne 
przygód” - wydawnictwo Olesiejuk 
wyróżnienia dla kolejnych dziewięciu laureatów - różne zestawy nagród 

kategoria od 6 do 11 lat 
1 miejsce - klocki MELI, biała koszulka z krótkim rękawem z nadrukiem 
konkursowego rysunku, kredki ołówkowe okrągłe w pudełku Astra 36 kolorów, 
voucher na 50 zł do sali zabaw Cinema Fun, bukiet słodyczy od Ciukuruku, voucher 
Łakociak 25 zł, zestaw słodyczy od firmy Śnieżka, książka „Cała ja - moje myśli, mój
styl, moje życie” - wydawnictwo Olesiejuk 
2 miejsce - klocki MELI, kredki ołówkowe okrągłe w pudełku Astra prestige 24 
kolory, voucher wejściówka na cały dzień do sali zabaw Cinema Fun, voucher 
Łakociak 25 zł, zestaw słodyczy od firmy Śnieżka, książka „Kar(ol)ina pamiętnik 
nastolatki” - wydawnictwo Skrzat 
3 miejsce - klocki MELI, kredki ołówkowe trójkątne w pudełku Astra prestige 24 
kolory, voucher wejściówka na cały dzień do sali zabaw Cinema Fun, voucher 
Łakociak 25 zł, zestaw słodyczy od firmy Śnieżka, książka „Akademia odkrywców – 
tajemnica mgłowicy” - wydawnictwo Olesiejuk 
wyróżnienia dla kolejnych dziewięciu laueratów - różne zestawy nagród 

6. Postanowienia ogólne
• Prace niezgodne z regulaminem oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę
• Decyzja Jury jest ostateczna
• O wynikach konkursu opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie, a 

tym samym zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród
• Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na 

Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, 
zamieszczenie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego 
rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych
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• Prace należy składać w swoim przedszkolu oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Świdnicy lub w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży (pok. 302) do 20.03.2020 r.

• Wraz z pracą na konkurs należy dostarczyć zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych 
autora na przetwarzanie jego danych osobowych oraz publikację wizerunku (załącznik 
nr 1) w celach promocji wydarzenia

• Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora
• Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook ani z nim związany. 
• Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. 
• Nagród nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody. 
• Wszelkich informacji o konkursie udzieli:

Grzegorz Fąfara, Sklep internetowy zMoimFoto.pl, 574-349-009 
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, 74 640 09 42
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