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Organizatorzy 
 

Książnica Beskidzka 

ul. Juliusza Słowackiego 17a 



Bielsko-Biała  
KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY 

CZTERY ŻYWIOŁY  

– doświadczaj z książką 
   

Konkurs literacko-plastyczny ma charakter edukacyjny i polega na samodzielnym 

przygotowaniu dowolnej pracy związanej z tematem ognia, wody, powietrza lub ziemi techniką 

przestrzenną. Pracę należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Działu Udostępniania Zbiorów 

dla Dzieci w Książnicy Beskidzkiej. 

 

Konkurs organizowany jest przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej   

i będzie trwał od 09.01.2023r. do 25.01.2023r. 

 konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży do 16 lat 

 konkurs jest jednoetapowy 

 technika wykonania pracy: przestrzenna 

 prace nie mogą być jak dotąd nigdzie publikowane 

 do pracy należy dołączyć swoje dane: 

-   imię i nazwisko 

-   wiek 

-   telefon kontaktowy 

 

 prace należy nadesłać lub dostarczyć do dnia 25.01.2023r. włącznie 

na adres Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej (ul. J. Słowackiego 17a, 43-300 

Bielsko-Biała), osobiście  do poszczególnych filii lub do Działu Udostępniania 

Zbiorów dla Dzieci (ul. J. Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała) 

 Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 

            I kat.: do 10 lat 

            II kat.: 11-16 lat 

 prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która zostanie powołana w tym 

celu jednorazowo przez Organizatora.  

 jury oceni wszystkie prace punktowo, biorąc pod uwagę: 

– przestrzeganie zasad dotyczących techniki wykonania, 

– wartość merytoryczną pracy, 

– atrakcyjność przekazu graficznego (estetyka pracy) 

 praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu 

 dyskwalifikacja pracy może nastąpić ze względu na: brak zgodności z tematem 

 w każdej z powyższych kategorii można otrzymać od 0-10 pkt. Maksymalna ilość 

punktów, którą może przyznać jury to 30 

 ogłoszenie wyników konkursu literacko-plastycznego nastąpi 27.01.2023r. na FB 

Książnicy Beskidzkiej i blogu Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci. Osoby 

nagrodzone proszone są o zgłoszenie się po odbiór nagrody do Książnicy Beskidzkiej, 

Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci w  Bielsku-Białej, ul. Juliusza Słowackiego 

17a 

 dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w rozumieniu 



właściwych przepisów ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. 2018 poz. 1000) 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie dotyczących przebiegu 

konkursu wynikłych z przyczyn niezależnych od Organizatora 

 sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………..…………… 

w konkursie plastycznym pt. „CZTERY ŻYWIOŁY – doświadczaj z książką” organizowanym przez Książnicę 

Beskidzką w Bielsku-Białej. Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu.   

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Książnicy Beskidzkiej 

i blogu Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moje 

dziecko w konkursie.  

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez Książnicę danych 

osobowych mojego dziecka w związku z jego udziałem w konkursie „CZTERY ŻYWIOŁY – doświadczaj z 

książką” zgodnie z RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 

1000).  

  

……….…………                                       ………...……..……………………………………..   

(miejscowość, data)                                   (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)  

  

 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy plastycznej wykonanej przez moje dziecko 

…………………………………………………. na rzecz Organizatora, co wiąże się ze zgodą na upublicznienie 

jej na wystawie w Książnicy Beskidzkiej, na stronie internetowej Książnicy Beskidzkiej, blogu Działu 

Udostępniania Zbiorów dla Dzieci oraz wydrukowanie i bezpłatne dystrybuowanie wizerunku pracy na innych 

materiałach stworzonych przez Książnicę Beskidzką. 

  

……….…………                                       ………...……..……………………………………..   

(miejscowość, data)                                   (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)  

 


