
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Zaprojektuj maskotkę dla biblioteki” 

 

I Organizator 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu 

 

II Cele konkursu 

  Kształtowanie wyobraźni uczestników. Niestandardowa promocja biblioteki.  

 

III Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej – projektu pluszowej 

maskotki, która ma zostać oficjalnym pluszakiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu. 

2. Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

3. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Morągu, w związku z 

udziałem w Konkursie plastycznym „Zaprojektuj maskotkę dla biblioteki” zgodnie z ustawą z 

dnia 28. 08. 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883), oraz zapewnia, że: 

a)  posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 

b)  nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

c)  nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie 

chronionych. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z uroczystości 

rozstrzygnięcia konkursu. 

5. Jury będzie oceniać prace bez podziału na kategorie wiekowe. 

6. Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną. 

7. Format prac plastycznych minimum A4.  

8. Technika wykonania pracy jest dowolna np. farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, 

ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa, itp. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. 

Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z 

plasteliny lub gotowe pluszaki.  

9. Nagroda będzie przyznawana indywidualnie. 

10. Każda praca powinna zawierać opis na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres, 

wiek, tel. kontaktowy. 

 

IV Kontakt  

Osoba do kontaktu – Paulina Kalinowska – Czytelnia dla Dorosłych – 89 757 11 12, 

czytelnia.morag@wbp.olsztyn.pl 

 

 V Termin i miejsce nadsyłania prac 

Pracę należy dostarczyć osobiście do 31 marca 2017 roku, do Oddziału dla Dzieci (parter) lub 

Czytelni dla Dorosłych (piętro) lub wysłać na poniższy adres (z dopiskiem PROJEKT MASKOTKI): 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu 

Ul. Ogrodowa 16 

14-300 Morąg 

czytelnia.morag@wbp.olsztyn.pl 

 

 



VII Kryteria oceny prac (kolejność od najważniejszego kryterium): 

1. Projekt maskotki powinien być oryginalny i zabawny (liczy się pomysł). 

2. Projekt maskotki powinien kojarzyć się z książką/biblioteką. 

3. Projekt maskotki powinien być mało skomplikowany i możliwy do uszycia. 

4. Jakość wykonania pracy plastycznej. 

 

VIII Ogłoszenie wyników konkursu, nagrody 

 O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 07 kwietnia 2017 roku. Rozdanie 

nagród będzie miało miejsce 12 kwietnia 2017 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu.  

Zostanie przyznana jedna nagroda główna w postaci tabletu oraz wyróżnienia. 

Organizator zastrzega, że może nie przyznać nagrody w przypadku braku złożenia 

odpowiednich prac. 

 

IX Publikacja prac 

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność 

Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 

wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora. 

 

X Uwagi dodatkowe 

1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

3. Osoba nagrodzona oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i 

godzinie uroczystego rozdania nagród.  

4. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 

 


