
Załącznik do Zarządzenia nr 17/2023 

    Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego 

w Ostrołęce z dnia 14 marca 2023 r. 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Pocztówka z Ostrołęki” 

 

I. Postanowienia ogólne 
1) Organizatorami konkursu „Pocztówka z Ostrołęki zwanego dalej „Konkursem” jest 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce oraz Miasto Ostrołęka. 

2) Konkurs adresowany jest do dzieci 5-6 letnich uczęszczających do ostrołęckich przedszkoli 

oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Ostrołęka. 

3) Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką (z wyłączeniem grafiki 

komputerowej) jednej pracy plastycznej w formacie A5 nawiązującej tematycznie do tytułu 

Konkursu.   

II. Cele i zadania Konkursu 
1) stworzenie sprzyjających warunków do rozwijania wyobraźni plastycznej najmłodszych, 

2) eksponowanie umiejętności plastycznych dzieci przed szerszym gronem odbiorców, 

3) rozbudzanie zainteresowania dzieci swoją Małą Ojczyzną – Ostrołęką, 

4) włączenie dzieci uczęszczających do ostrołęckich przedszkoli i szkół podstawowych                   

w obchody 650-lecia nadania praw miejskich miastu Ostrołęka. 

 

III. Zasady przeprowadzenia Konkursu 
1) Konkurs podzielony jest na dwa etapy: 

 I etap - przeprowadzają ostrołęckie przedszkola i szkoły, wyłaniając  drogą 

eliminacji  3 prace zakwalifikowane do finału miejskiego, 

 przesłanie/ przyniesienie prac finałowych do Filii dla Dzieci i Młodzieży przy ul. W. 

Gomulickiego 13 w Ostrołęce, 

 II etap  - przeprowadzają Organizatorzy Konkursu. 

1) Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

2) Uczestnicy, którzy wezmą udział w Konkursie, zgadzają się z niniejszym Regulaminem. 

3) Każda praca zgłoszona do Konkursu musi zawierać wydrukowany, podpisany i  przyklejony 

załącznik nr 1 oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2). 

4) Konkurs rozpoczyna się w momencie jego ogłoszenia i trwa do 5 kwietnia 2023 r. do godz. 

16.00. 

5) Prace zgłoszone w późniejszym terminie nie będą podlegały ocenie Komisji. 

 

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu 
1. Organizator powoła komisję konkursową dla etapu II Konkursu, która wyłoni do 

                nagrodzenia najlepsze prace. 

2.  Uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji Konkursowej. 

3. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 26 kwietnia                                            

2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce. 

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych 
1) Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2 do regulaminu Konkursu. 

2) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatorów Konkursu wyłącznie                            

na potrzeby Konkursu. 

3) Organizatorzy Konkursu są administratorami danych osobowych zebranych podczas 

konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych                

( Dz. U.  z 2019, poz. 1781, z późń. zm.). 



Załącznik do Zarządzenia nr 17/2023 

    Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego 

w Ostrołęce z dnia 14 marca 2023 r. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 
1) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień 

niniejszego regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz 

wszelkich kwestii związanych z konkursem plastycznym „Pocztówka z Ostrołęki” 

2) Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy                                     

to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 

specyfikacji nagrody. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na 

stronach internetowych Organizatorów. 

3) Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią 

regulaminu i przedmiotowy regulamin akceptuje. 

4) Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się                         

z Miejską Biblioteką Publiczną im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce tel. 29 764 21 51 

wew. 40   lub 29 764 51 45. 

5) Pełna treść regulaminu jest dostępna na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej                       

www.mbpostroleka.pl 

 
 

  

 

 

 

 


