
Regulamin konkursu plastycznego  

Zmaluj Legendy Błękitnej Krainy 

1. Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku - Dział dla Dzieci i Młodzieży. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych z powiatu lęborskiego.  

3. Tematyka: zilustrowanie wybranego fragmentu legendy przydzielonej Waszej szkole, przydzieloną Wam 

legendą znajdziecie w załączniku nr 2. 

4. Skąd wziąć fragmenty legend do zilustrowania? Ze strony biblioteki www.biblioteka.lebork.pl. Przydzielono 

każdej szkole po jednym utworze.  Zależy nam na zilustrowaniu wszystkich legend. Twórcami legend są 

nagrodzeni w konkursie literackim „Legendy Błękitnej Krainy” organizowanym przez Lokalną Organizację 

Turystyczną "Ziemia Lęborska - Łeba".  

5. Technika wykonania prac jest dowolna, format A3. 

6. Każda praca powinna być pracą wykonaną własnoręcznie i własnego autorstwa, bez grafik do których  nie 

posiada się praw autorskich. 

7. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. 

8. Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, oryginalność, zgodność z tematyką, staranność wykonania oraz 

estetyka pracy. 

9. Prace należy składać do 17 kwietnia (sobota) w Dziale dla Dzieci w godzinach otwarcia biblioteki lub w 

papierowej teczce/kopercie do skrzynki mieszczącej się przed głównym wejściem biblioteki. 

10. Wymagane dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, szkoła; dane opiekuna: numer telefonu. Wszystkie 

dane należy umieścić na odwrocie pracy i prosimy dopisać tytuł legendy, która została zilustrowana. 

11. Ogłoszenie wyników z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

23 kwietnia w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.   

12. Nagrody: najciekawsze prace zostaną nagrodzone rzeczowo. Stworzymy w holu biblioteki galerię prac 

konkursowych. Umieścimy je również w majowym Zinie wydawanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 

jeden egzemplarz dla Was, Zin z Waszymi ilustracjami będzie również nagrodą  dla tegorocznych laureatów 

konkursu literackiego organizowanego przez LOT. 

13. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z przekazaniem nieodpłatnie praw autorskich do prac Organizatorowi 

(art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2018 r.poz.1191 ze 

zm.).  

14. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu oraz 

z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw autorskich do wykorzystania wszystkich nadesłanych 

prac oraz ich publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz na stronie 

internetowej Organizatora, w tym prawo do opracowania pracy plastycznej poprzez jej adaptację lub 

przerobienie. 

15. Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik 1).  

16. Kontakt: Emilia Wenta, tel. 59 8622307, e-mail dzieciecy@biblioteka.lebork.pl, Dział dla Dzieci (I piętro). 

 

http://www.biblioteka.lebork.pl/
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