
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

     „ Święty Jan Paweł II z gminą Lanckorona w tle… ” 

organizowanego przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Lanckoronie 

 i Filie w Izdebniku, Jastrzębi i Skawinkach 

Tel. 33 876 33 40 

 

 

pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lanckorona Tadeusza Łopaty 

 

 

 

 Główne cele konkursu: 

 zapoznanie się z wizerunkiem Jana Pawła II w ramach obchodów 100- lecia urodzin Papieża Polaka 

 przedstawienie przez dzieci sylwetki Świętego Jana Pawła II, poprzez umieszczenie Jego wizerunku 

na tle związanym z gminą Lanckorona 

 budowanie tożsamości lokalnej młodzieży z gminy Lanckorona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin Konkursu: 

 

§1  

 

Organizatorem konkursu plastycznego są biblioteki publiczne z gminy Lanckorona, tj. Gminna 

Biblioteka Publiczna w Lanckoronie oraz Filie w Izdebniku, Jastrzębi i Skawinkach. 

 

§2  

 

Konkurs rozpoczyna się 4 maja 2020 roku, a kończy wystawą prac w GBP w Lanckoronie 20 maja 2020 

roku oraz fotorelacją na facebook’u. 

§3  

 

1. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy 

Lanckorona.  

2. Uczniowie od 4 maja do 15 maja 2020 roku mogą dostarczać podpisane prace plastyczne (Imię, 

Nazwisko i  numer telefonu) do wybranych bibliotek publicznych. 

3. Regulamin konkursu zamieszczony zostanie na stronie internetowej GBP w Lanckoronie oraz portalu 

Facebook 04.05.2020 roku. 

4. Dozwolone jest wykonanie pracy indywidualnie lub w parach. 

5. Prace wykonane mogą być techniką dowolną i z dowolnych materiałów. Mogą być również prace 

przestrzenne. 

Tematem prac jest sylwetka Świętego Jana Pawła II.  Autorzy prac umieszczają sylwetkę Jana 

Pawła II na tle związanym z krajobrazem gminy Lanckorona. Prace mogą zawierać również 

charakterystyczne miejsca sołectw: Izdebnika, Jastrzębi, Skawinek i Podchybia. 

6. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji przez Organizatora na stronie 

internetowej oraz portalu Facebook. 

7. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 

 

§4  

 

1. Prace należy dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu w terminie do 15 maja 2020 r.  

2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i klasę, tytuł pracy, szkoła do jakiej 

uczęszcza uczeń oraz numer telefonu kontaktowego. 

3. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą oddawane.  



4. Z powstałych prac powstanie wystawa najpierw w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lanckoronie, 

później w pozostałych bibliotekach. 

5. Informacje w której bibliotece znajdują się prace będą umieszczane na stronie internetowej GBP 

http://www.gbplanckorona.naszabiblioteka.com/ oraz portalu Facebook. 

 

§5  

 

1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Gminną Bibliotekę Publiczną  

w Lanckoronie do  20 maja 2020 roku wyłoni zwycięskie prace w przedziale wiekowym: Klasy IV – VI 

szkoły podstawowej. 

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze trzy zwycięskie prace, przyznając 

atrakcyjne nagrody za I, II oraz III miejsce. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

3. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu, gminy 

Lanckorona oraz portalu Facebook.  

4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane do konkursu.  

 

§ 6 

 

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie i Filii  

w Izdebniku, Jastrzębi i Skawinkach oraz na stronie internetowej 

http://www.gbplanckorona.naszabiblioteka.com/ w aktualnościach.   

 

 

Dyrektor  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie 

Monika Zając 

http://www.gbplanckorona.naszabiblioteka.com/
http://www.gbplanckorona.naszabiblioteka.com/

