
Konkurs plastyczno-ekologiczny „Las wokół nas” 

 

Organizatorzy konkursu: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie 

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci ABECADŁO 

Nadleśnictwo Olsztynek 

 

Cele konkursu: 

- edukacja leśna przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych 

- promocja walorów i piękna lasów naszego regionu 

 

Czas trwania konkursu: 

Konkurs trwać będzie od 12 września do  08 października 2016 roku 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 10 lat. 

 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. 

Format pacy A4 lub A3. 

 

3. Każda praca powinna być podpisana czytelnie na odwrocie i zawierać następujące 

dane: imię i nazwisko, wiek autora, telefon kontaktowy lub adres e-mail 

opiekuna/wychowawcy bądź rodzica. 

 Regulamin nie przewiduje prac grupowych. 

 

4.  Prace konkursowe należy składać w terminie  do 03 października 2016 roku  w 

Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci ABECADŁO Centrum Handlowe AURA al. 

Piłsudskiego 16. 

 

5. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: 

 - grupa przedszkolna 

 - klasy I – II 

 - klasy III – IV 

 Oceny prac dokona jury powołane przez dyrektora MBP w Olsztynie, ocena jury jest 

ostateczna. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie. 

 

6. Sponsorem nagród w konkursie jest Nadleśnictwo Olsztynek. 

 

7. Informacja o wynikach konkursu będzie podana do wiadomości na stronie internetowej 

MBP w Olsztynie i Biblioteki ABECADŁO. 

 

8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy 

pokonkursowej odbędzie się do 08 października 2016 roku o godz. 12 00 w 

Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci ABECADŁO Centrum Handlowe AURA al. 

Piłsudskiego 16. 

 



9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowania prac w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej, na stronie internetowej biblioteki oraz w celach promocyjnych przez 

Nadleśnictwo Olsztynek. 

Złożenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika konkursu przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie 

w celach informacyjnych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem 

konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na 

utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku uczestnika konkursu w zakresie związanym 

z powyższym konkursem, a w szczególności do umieszczenia go na stronach 

internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. 

Prace zgłoszone na konkurs stanowią własność Biblioteki. 

 

 


