
Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego „Sen o Afryce” 

 

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu wraz z ZOO Wrocław sp. z o.o. zapraszają do udziału w 

rodzinnym konkursie plastycznym skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy 1-

3) i ich opiekunów prawnych. 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez dzieci razem z ich opiekunami prawnymi pracy 

plastycznej (technika dowolna) nawiązującej do tematu „Sen o Afryce”. Inspiracją dla treści 

prac jest Afryka, jej ludność, przygoda i tradycja.  

2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu oraz ZOO Wrocław 

sp. z o.o..  

3. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego  

im. Olgierda Budrewicza Równoleżnik Zero (5-7 kwietnia 2018 r.) 

4. Celem konkursu jest:  

 rozbudzanie pasji podróżowania i poznawania świata; 

 rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i dorosłych;  

 stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów, technik oraz form plastycznych; 

 zachęcenie do wspólnego uczestnictwa w konkursie dzieci i dorosłych;  

 integracja wielopokoleniowa.  

5. Uczestnikami konkursu są rodziny (minimum 2 osoby). 

6. Każda Rodzina ma prawo wykonać tylko 1 pracę, zaopatrzoną w metryczkę, na której należy 

umieścić:  

 imiona i nazwiska autorów pracy (min. 2 os.)  

 wiek dziecka 

 adres zamieszkania  

 numer telefonu do kontaktu 

 e-mail do kontaktu 

przykład: Ania, Zosia i Franek Kowalscy  

Ania -6 lat, mama i tata ul. Dowolna 17, XX-XXX Miejscowość 

tel. XXX XXX XXX e-mail: ZosiaX@wp.pl 

7. Do pracy należy dołączyć również wydrukowaną i podpisaną kartę Zgłoszenia i oświadczenie 

opiekuna prawnego ( Zał. nr 1) 

8. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autorów na jej 

nieodpłatnie wykorzystanie przez Organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych 

działalność Organizatorów i Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza 

Równoleżnik Zero. Dostarczone na konkurs prace przechodzą na własność Organizatorów  

i nie podlegają zwrotowi. 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na 

publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób i prac.  

10. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 

przeprowadzenia Rodzinnego konkursu plastycznego „Sen o Afryce” przez Organizatorów . 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie. 

12. Jury składać się będzie z pracowników MBP. 
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13. Kryteria oceny prac. Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę: zgodność z regulaminem 

konkursu, pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, walory artystyczne pracy, 

indywidualne podejście do tematu, oryginalność, kompozycja oraz wkład pracy dziecka, 

dobór materiałów, własnoręczność wykonania elementów i estetykę wykonania pracy. 

Maksymalny rozmiar prac płaskich to 100 cmx100cm. 

14. Termin i miejsce: 

 01.03.2018 r. Ogłoszenie konkursu  

 01.03.2018 r - 20.03.2018 r. Dostarczanie prac do Mediateki, pl. Teatralny 5, 

Wrocław 

 21.03.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu  i ogłoszenie wyników na stronie 

internetowej www.mediateka.biblioteka.wroc.pl  

 07.04.2018 r. o godz. 19.30 Rozdanie nagród nastąpi podczas Wrocławskiego 

Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza Równoleżnik Zero w Mediatece, pl. 

Teatralny 5, Wrocław 

 03.04.2018 r.-10.04.2018 r. Prezentacja prac nagrodzonych i wyróżnionych na 

wystawie pokonkursowej w Afrykarium (ZOO Wrocław) 

15. Nagrody: 5  voucherów na bilety rodzinne do Zoo Wrocław 

16. Osoby odpowiedzialne za realizację konkursu Emilia Kubacka i Katarzyna Radziej. Wszelkie 

zapytania prosimy kierować na adres email: mediateka@biblioteka.wroc.pl lub pod numer 

telefonu 713471268 lub 713471282. 
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