
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci pt. „I Ty możesz zostać ilustratorem”. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu „I Ty możesz zostać 

ilustratorem”, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu. 
2. Organizatorem konkursu „I Ty możesz zostać ilustratorem” (dalej „Konkursu”)  

oraz fundatorem nagród jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie z siedzibą  
w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn (zwana dalej  Organizatorem). 

3. „I Ty możesz zostać ilustratorem” to konkurs mający na celu rozwijanie wyobraźni 
dzieci, przedstawienie tekstu literackiego w formie pracy plastycznej oraz promocję 
literatury wśród młodych czytelników. Jednocześnie Konkurs nawiązuje do akcji 
prowadzonej przez Piątkę – Bibliotekę Dzieci i Młodzieży w okresie od stycznia  
do grudnia 2017 roku pt. „Ilustrator Miesiąca”, której celem jest prezentacja 
najznakomitszych polskich ilustratorów książek dla dzieci. 

4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji  
na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 

5. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie 
narusza postanowień art. 29 tej ustawy. 

6. Czas trwania Konkursu: od dnia 01.03.2017 r. do dnia 14.04.2017 r. 
 

II.    WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z Gminy Olsztyn. 
2. Tematyka pracy: zilustrowanie jednego, wybranego przez Uczestnika utworu: baśni 

„Calineczka” Hansa Christiana Andersena, wiersza „Przyjście wiosny” Jana Brzechwy 
lub „Legendy o Łynie” Ireny Kwinto.  

3. Format pracy – na kartce formatu A4 lub A3, technika plastyczna – dowolna (np. ołówek, 
kredka, farby, wycinanki, itp.), z wyłączeniem grafiki komputerowej, prac 
przestrzennych oraz prac wykonanych z użyciem materiałów spożywczych  
lub z plasteliny. 

4. Dopuszczone do Konkursu zostaną tylko prace indywidualne, nie publikowane wcześniej 
ani nie przedstawiane na innych konkursach. Prace nie mogą być też powtórzeniem 
istniejących dzieł. 

5. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać 1 pracę. 
6. Na odwrocie pracy należy zamieścić informację o imieniu i nazwisku, adresie 

zamieszkania, wieku dziecka, klasie i szkole, do której uczęszcza autor pracy oraz podać 
autora i tytuł utworu, do którego nawiązuje praca. Ponadto należy zamieścić numer 
telefonu oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna dziecka. 

7. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Piątki – Biblioteki Dzieci  
i Młodzieży, ul. Żołnierska 11C, 10-558 Olsztyn w terminie od dnia 01.03.2017 r.  
do dnia 14.04.2017 r. osobiście lub listownie. W przypadku wysłania pracy pocztą, 
decyduje data wpływu pracy do Piątki. Na kopercie należy umieścić dopisek „I Ty 
możesz zostać ilustratorem”. 

8. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez Komisję konkursową. 
9. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej. Brak 

karty zgłoszeniowej jest jednoznaczny z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względu  
na niespełnienie warunków formalnych. 

10. Uczestnicy Konkursu podzieleni zostaną na poszczególne kategorie wiekowe: 
a) uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, 
b) uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. 

 



 
III.  PRZEBIEG I SPOSÓB NAGRADZANIA 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa. 
2. Komisję powołuje Organizator. 
3. Wybór zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej będzie odbywał się zgodnie  

z następującymi kryteriami:  
a) zgodność z tematem Konkursu, 
b) oryginalność i walory artystyczne, 
c) stopień trudności wykonania, 
d) estetyka wykonania. 

 
IV.  NAGRODY 

1. W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane I, II i III miejsce, ponadto Komisja 
konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz do przyznania 
dodatkowych nagród specjalnych.  

2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie oraz za pomocą 
poczty elektronicznej w terminie do dnia 30.04.2017 r. 

3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a ich prace będą prezentowane na wystawie 
pokonkursowej w siedzibie Piątki oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
Piątki http://piątka.wbp.olsztyn.pl/ 
 

V. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych 

naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty 
elektronicznej na adres: wbp@wbp.olsztyn.pl.  

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, 
nazwisko oraz opis reklamowanego zgłoszenia. 

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak  
niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

4. Nadawca reklamacji lub zgłoszenia zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą 
elektroniczną na adres e-mail, z którego została przysłana wiadomość zawierająca treść 
reklamacji. 
 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r. i obowiązuje do odwołania. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu  
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ 
na organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone na stronie 
http://piątka.wbp.olsztyn.pl/ 

2. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu 
oraz wyrażeniem zgody przez rodzica lub opiekuna na publikację imienia i nazwiska 
dziecka - Uczestnika Konkursu na stronach informacyjnych Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Olsztynie i w innych materiałach w celach informacyjnych i promocyjnych. 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest 
Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny  
do przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika. Dane osobowe uczestników Konkursu 
będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności 
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Rodzicom lub opiekunom 
dziecka – Uczestnika Konkursu przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian 
lub usunięcia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych prac  
w wersji elektronicznej na stronie Piątki http://piątka.wbp.olsztyn.pl/ 



5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom. 
6. Dostarczenie przez Uczestnika pracy na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem  

na rzecz Organizatora autorskich prac majątkowych, jak również zgody  
na przetwarzanie i rozpowszechnianie pracy na wszelkich polach eksploatacji  
bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.  

8. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem 
w Konkursie. 

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

10. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej 
Piątki http://piątka.wbp.olsztyn.pl/ 

 
 
 
 

 
 

 


