
   
 

 

 

REGULAMIN 

Powiatowego Konkursu Plastycznego 

dla dzieci z niepełnosprawnościami 

„Wielbiciele gór” 

 

§ 1. Cele konkursu 

 
1. Zachęcanie dzieci do twórczości i rozwijania literackich zainteresowań. 

2. Przybliżenie tematyki górskiej, himalaizmu i postaci związanych z tą formą aktywności. 

3. Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej poprzez stosowanie 

różnorodnych technik plastycznych. 

4. Zachęcanie dzieci do twórczej aktywności. 

5. Wykorzystywanie terapeutycznych funkcji plastyki. 

6. Kształtowanie pozytywnych postaw w walce z niepełnosprawnością. 

7. Prezentacja twórczości artystycznej dzieci z niepełnosprawnościami. 

 

§ 2. Organizatorzy konkursu 

 
1. Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie 

Trybunalskim, Starostwo Powiatu Piotrkowskiego i Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: 

Agnieszka Kitowska, 

tel. 44 681-40-60, wew. 24; 502 419 380 

e-mail: animacja@biblioteka.piotrkow.pl 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz terminów, które mogą być 

spowodowane sytuacją epidemiczną w Polsce. 

 
§ 3. Założenia organizacyjne 

 
1. Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie 

Trybunalskim, Starostwo Powiatu Piotrkowskiego oraz  Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,  

a  fundatorami   nagród   Starostwo   Powiatu   Piotrkowskiego,  Miejska   Biblioteka   Publiczna 

 w Piotrkowie Trybunalskim i Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

• Zgłoszenie 1 pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką i w dowolnej formie, przy 

wykorzystaniu różnorodnych materiałów plastycznych. 

mailto:animacja@biblioteka.piotrkow.pl


• Prace plastyczne dzieci z niepełnosprawnościami mogą być zgłaszane do konkursu 

przez osoby indywidualne albo zbiorowo przez instytucje w grupach wiekowych: 

przedszkolnym, podstawowym czy ponadpodstawowym (szkoły, biblioteki, domy 

kultury, świetlice itd.). 

5. Pracę  wraz  z  Metryczką  uczestnika,  Oświadczeniem  rodzica/opiekuna  oraz   Oświadczeniem   

o Ochronie Danych Osobowych należy przesyłać   na   adres   Miejskiej    Biblioteki    Publicznej  

w Piotrkowie Trybunalskim z dopiskiem: „Wielbiciele gór”. 

6. Metryczka Uczestnika powinna być dokładnie wypełniona i zawierać następujące dane: 

• imię i nazwisko dziecka; 

• wiek; 

• dokładny adres instytucji zgłaszającej uczestnika lub adres zamieszkania autora  pracy  

w przypadku zgłoszenia indywidualnego; 

• adres e-mail oraz numer telefonu; 

• imię i nazwisko opiekuna, nauczyciela, bibliotekarza wspierającego autora. 

 

§ 4. Terminy 

 
1. Prace  należy  składać  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej   w  Piotrkowie   Trybunalskim   przy 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, do dnia 30 kwietnia 2022 r., w pokoju nr 0.19. 

2. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 31 maja 2022 roku. (Jeśli sytuacja epidemiczna 

w Polsce ulegnie zmianie, osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają nagrody w późniejszym 

terminie, o którym zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo). 

3. Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 

r., Dz.U. Nr 133 poz. 833, z późn. zm.). 

4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na dokumentację fotograficzną oraz filmową 

i późniejsze jej wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim. 

5. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w czerwcu i lipcu 2022 roku w budynku 

Mediateki 800-lecia. 

 

 
§ 5. Ocena prac konkursowych i nagrody 

 
1. Organizator powoła komisję konkursową, która dokona oceny przygotowanych prac. 

2. Wszyscy   uczestnicy   konkursu   otrzymają   nagrody.  

 

§ 6. Uwagi 

 
1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

2. Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów dojazdu do Biblioteki. 


