
REGULAMIN konkursu plastycznego 

pt. „Kolaże dla Wisławy”. 

 

1. Konkurs organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle, z/s w 

Szebniach i Filie - FGBP w Osobnicy, w Trzcinicy i w Warzycach, zwanych dalej 

Organizatorem,  z okazji  przypadającego w 2023 - Roku Wisławy Szymborskiej 

(uchwalonym przez Senat RP). 

 

2. Patronat honorowy: Wójt Gminy Jasło i  Fundacja Wisławy Szymborskiej. 

 

3.   Celem konkursu jest popularyzacja twórczości polskiej poetki wśród młodzieży     

            szkolnej w sposób atrakcyjny dla młodego odbiorcy, pobudzenie wrażliwości  

            plastycznej i aktywności twórczej.  

  

4   Konkurs jest skierowany do uczniów klas 6, 7, 8 Szkół Podstawowych z terenu gminy 

      Jasło. 

 

 5.   Zadanie konkursowe polega na stworzeniu ilustracji w postaci kolażu     

       nawiązującego do jednego z utworów Wisławy Szymborskiej.                                           

 

       Praca plastyczna powinna być wykonana indywidualnie i  samodzielnie w formie    

       płaskiej, format A3 lub A4. 

 

Kolaż (fr. collage) to technika artystyczna polegająca na tworzeniu kompozycji z różnych 

materiałów i tworzyw (np. skrawki gazet, fotografie, papier o różnej fakturze, bibuła, z 

wykorzystaniem materiałów plastycznych, pasmanteryjnych lub innych codziennego 

użytku).  

 

6. Termin dostarczenia  prac do Organizatora upływa 31 marca 2023 r. 

 

7. Udział w konkursie następuje poprzez: 

    a) wysłanie prac pocztą na adres:  

    Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, 

    38-203 Szebnie 238 

 

   b) dostarczenie prac do siedziby GBP w Jaśle z/s w Szebniach lub jednej z jej filii, tj:    

    FGBP w Osobnicy, FGBP w Trzcinicy, FGBP w Warzycach. 

 

8. Do każdej pracy powinna być załączona karta informacyjna zawierająca 

   - imię i nazwisko, 

   - klasa,  

   - adres, 

   - numer telefonu kontaktowego rodzica lub opiekuna,  

   - zgodę uczestnika, rodzica lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych. 

 

9. Wyboru najlepszych prac dokona jury powołane przez Organizatora, biorąc pod uwagę 

   połączenie walorów artystycznych z kreatywnością autora. 



   Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w regulaminie lub       

 

   wykonane inną techniką niż kolaż nie będą podlegać ocenie. 

 

  Twórcy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. 

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu 

     wystawy, która odbędzie się w FILII Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. 

 

     O dokładnej dacie uczestnicy i ich opiekunowie zostaną powiadomieni.  

 

     Ponadto wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej  www.gbpszebnie.pl                 

     i profilach FB Organizatora. 

 

11. Prac przekazanych na cele w/w konkursu Organizator nie zwraca i zastrzega sobie    

      prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na wystawie pokonkursowej. 

 

12. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

    przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację 

    imienia i nazwiska nagrodzonych na stronach internetowych Organizatora. 

 

Administratorem zbioru danych osobowych jest GBP w Jaśle z/s w Szebniach.  

 

13. Dostarczenie Organizatorowi pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem     

     zgody na opublikowanie jego imienia, nazwiska i wizerunku w materiałach   

     promocyjnych związanych z konkursem w lokalnych mediach, a także na      

     wykorzystywanie prac w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

 

14. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

http://www.gbpszebnie.pl/

