
 
 
 

Konkurs czytelniczo-plastyczny dla dzieci i młodzieży 
„Płynie Wisła, płynie” 

 
 

REGULAMIN 
 
 
ORGANIZATOR: 
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle. 
 
CELE: 
1. Edukacja regionalna. 
1. Pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej. 
2. Promocja czytelnictwa. 
3. Pożyteczne i twórcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.  
 
UCZESTNICY KONKURSU: 
Czytelnicy biblioteki miejskiej i bibliotek szkolnych – uczniowie klas IV-VI wiślańskich szkół 
podstawowych. 
 
KATEGORIE WIEKOWE: 

I. Uczniowie klas IV-V, 
II. Uczniowie klas VI. 

 
TEMATYKA: 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej rzeką 
Wisłą. 
 
Uczestnicy kategorii I wykonają pracę na temat „Rzeka Wisła w legendach wiślańskich” 
w oparciu o podania i legendy o rzece Wiśle. 
 
Uczestnicy kategorii II wykonają pracę na temat „Rzeka Wisła w życiu codziennym 
dawnych wiślan” w oparciu o literaturę dotyczącą rzeki Wisły (m.in. Bogumił Hoff i Maria 
Pilch) i wykład pt. „Rzeka Wisła w życiu codziennym dawnych wiślan” który odbędzie się  
w bibliotece miejskiej.   
  
FORMA REALIZACJI ZADANIA: 
Uczestnicy konkursu przygotują jedną pracę plastyczną zgodną z tematem w ramach 
kategorii wiekowej. Zwycięskie prace utworzą wystawę, której wernisaż odbędzie  
się w bibliotece miejskiej, gdzie nastąpi uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych 
dyplomów. 
 
WYKONANIE I FORMAT PRACY: 
- Prace powinny być wykonane samodzielnie techniką tzw. płaską: rysowanie, malowanie itp. 
- Format prac: A4.  



 
 
OPIS PRACY: 
Praca powinna być opisana czytelnie i według następującego schematu: tytuł pracy, imię  
i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły, numer telefonu rodzica, imię i nazwisko 
nauczyciela, pod którego kierunkiem powstała praca. Powyższe informacje należy 
umieścić na odwrocie pracy.   
 
TERMIN SKŁADANIA PRAC: 
Prace należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle  
do 24 marca 2017 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 kwietnia 2017 r. 
Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością organizatora i nie będą zwracane.  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Uczestnicy konkursu wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie prac na wystawach 
oraz w publikacjach materiałów promocyjnych biblioteki. Uczestnik biorąc udział w konkursie 
jednocześnie potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptuje zawarte  
w nim postanowienia. Wyraża również zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów 
Konkursu, umieszczonych danych osobowych, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. 
Jednocześnie oświadcza, że jest świadomy dobrowolności podania danych (przy czym nie 
podanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie), że został 
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawienia oraz że 
wyraża zgodę na publikację nazwiska na stronach internetowych: biblioteki i oficjalnej strony 
miasta Wisła. 
 
 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 


