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TWÓRCZOŚĆ BLISKA IRENY OSTASZYK 

 
§ 1 

Organizator Konkursu 
 

1. Organizatorem Konkursu pod hasłem Twórczość bliska Ireny Ostaszyk, zwanego dalej 
Konkursem, jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach. 

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: dyrektor M-GBP Łukasz A. 
Wawryniuk oraz Marlena Soszyńska, tel. 25 641-54-42. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.  
 
 

§ 2 
Założenia organizacyjne 

 
1. Konkurs jest kierowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów ze szkół z terenu 

Miasta i Gminy Mordy. 
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 stycznia 2018 r. 

 
 

§ 3 
Cele Konkursu 

 
Główne cele konkursu stanowią: 
- zapoznanie uczniów z twórczością regionalnej poetki i pisarki Ireny Ostaszyk; 
- rozwój umiejętności plastycznych i literackich u młodzieży; 
- rozwój zdolności i umiejętności manualnych u młodych ludzi; 
- popularyzowanie regionalnych i lokalnych publikacji książkowych i poezji; 
- aktywizacja środowiska lokalnego poprzez twórczą pracę; 
- promocja patronki Biblioteki. 

 
§ 4 

Uczestnicy i warunki Konkursu 
 

1. Konkurs odbywa się w kategoriach: 
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a.) oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych; 
b.) uczniów szkół klasy IV-VI szkół podstawowych; 
c.) uczniów klas VII szkół podstawowych oraz II-III gimnazjum. 

       
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie komiksu, rysunku lub plakatu na podstawie 

wybranego utworu Ireny Ostaszyk; technika wykonania pracy – dowolna. 
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nie przedstawionymi  

na innych konkursach. 
4.   Na Konkurs można dostarczyć tylko jedną pracę jednego autora. 
5.  Prace należy składać w szkolnych i gminnych bibliotekach. Przedstawiciele bibliotek przekażą 
prace do siedziby Organizatora do 15 grudnia 2017 r. 
6.  Do zgłaszanej pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 
7.    O wyborze formy i materiałów decyduje uczestnik. 
8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
Konkursu danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz.U. 
Nr 133, poz. 833, z póz.zm.). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 
9.  Prace złożone na Konkurs nie będą zwracane autorom. 
10.  Prace niespełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. 
11.  Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na dostosowanie się do Regulaminu. 

 
 

§ 5 
Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród 

 
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
3. Komisja Konkursowa będzie oceniać prace pod względem: 

- zgodności pracy z tematem Konkursu, 
- oryginalności, 
- kreatywności uczestnika, 
- walorów estetycznych pracy, 
- stopnia trudności wykonania. 

4. Wszyscy laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy jak również nagrody. 
5. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej kategorii. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby nagrodzonych prac 

w przypadku wysokiego poziomu artystycznego Konkursu. 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej 
www.mordzkieoko.wordpress.com oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu  

Twórczość bliska Ireny Ostaszyk 
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 
 

  ………………………….. 
                       data 

 

Imię/imiona i nazwisko uczestnika: ______________________________________________________________ 

Rok urodzenia uczestnika: _________ r. 

Reprezentowana placówka:_______________________________________________________________________________ 

Klasa: ________________________________ 

Tytuł utworu Ireny Ostaszyk, do którego odnosi się praca: ____________________________________________ 

Tytuł tomu, z którego pochodzi wybrany utwór: _______________________________________________________ 

 

 

 
 
 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu konkursu  

Twórczość bliska Ireny Ostaszyk 

 
 
 

 

    OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna*/mojej 

córki*………………………….……………………………………………….….. przez Organizatorów konkursu  
Twórczość bliska Ireny Ostaszyk w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie  
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, 
poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez zgłoszenie pracy mojego dziecka na Konkurs 
akceptuję regulamin tego Konkursu. 
 

……………………………………………………………. 
*niepotrzebne skreślić          podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 


