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Regulamin 
 
I. ORGANIZATORZY 

 Miejska Biblioteka Publiczna im .Tomasza Zamoyskiego                    
w Tomaszowie Lubelskim 

 
II.CELE KONKURSU 

 Uczczenie 1050 rocznicy Chrztu Polski. 
 Włączenie dzieci w obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski.  
 Rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych dzieci. 

 
III  TEMATYKA PRAC 
1. Ślub Mieszka z Dobrawą. 
2. Chrzest Mieszka I. 
3. Misja Świętego Wojciecha. 
4. Zjazd Gnieźnieński. 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Konkurs adresowany jest do  dzieci klas I-III szkół podstawowych  

 z Tomaszowa Lubelskiego  i powiatu tomaszowskiego.  
2. Uczestnik może wykonać jedną indywidualną pracę z  jednego 

wybranego tematu.  
   

Prace będą oceniane w kategoriach : 
a) klasy I 
b) klasy II 
c) klasy III 
 
Kryteria oceny: 
1. Zgodność pracy z wybranym tematem. 
2. Estetyka wykonanej pracy 
3. Oryginalność i pomysłowość. 

 
 
Technika plastyczna  dowolna 

        Format prac – A3, A4 
 

 
IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 Wszystkie prace powinny być zaopatrzone widocznym opisem,   
zawierającym następujące dane: 

  imię i nazwisko autora,  
 wiek wykonawcy, klasa. 
 adres szkoły,  

UWAGA! 
Karta opisowa  powinna być  zamocowana w sposób trwały 
 i widoczny na przodzie  pracy. 

 
Termin i miejsce   nadsyłania prac . 
 
Prace należy dostarczyć do dnia  16.05.2016 r. do  Miejskiej 
Biblioteki  Publicznej  w Tomaszowie Lubelskim  ul. Zamojska  2  

 
NAGRODY :  Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody 
rzeczowe, zakupione  z otrzymanej przez organizatora 
dotacji  z Narodowego Centrum Kultury. 
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  
 1.  Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone 
 z wystawą i wręczeniem nagród odbędzie się 25 maja 2016 r. ,                 
w rocznicę śmierci Mieszka I – w kościele Św. Józefa  
w Tomaszowie Lubelskim. 
 

       2.  Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora  
       i mogą  być wykorzystane w  celach promocyjnych . 
 

3. Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć  wypełniony 
przez  rodzica Załącznik dotyczący wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dziecka przez 
organizatora konkursu, w celach związanych z organizacją 
konkursu i jego promocji, zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych (Dz.U. 2015, 
poz. 2135 ze zm.) 

 
 


