
 
 

Regulamin konkursu plastycznego „Zima na Pradze”  
 
 
 

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Konkurs plastyczny organizowany jest pod nazwą „Zima na Pradze”. 
2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy 

Praga-Północ m.st. Warszawy. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 13.02.2023 r. – 24.02.2023 r., zwycięzcy zostaną 

ogłoszeni w dniu 28.02.2023 r.  
4. Celem konkursu jest rozwijanie twórczej ekspresji, wyobraźni i kreatywności wśród dzieci  

oraz motywowanie do kształtowania talentu plastycznego. 
 

§ 2  WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA 
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonaniu pracy plastycznej na płaszczyźnie w formacie 

A4 lub A3 w dowolnej technice.  
2. Tematem pracy powinno być przedstawienie dzielnicy Praga-Północ w krajobrazie zimowym. 
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym 7 -10 lat. 
5. Konkurs dedykowany jest Czytelników Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego 

w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz dla dzieci uczestniczących w akcji „Zima  
w mieście 2023” z lokalnych szkół podstawowych w dzielnicy Praga-Północ. 

4. Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 8 przy  
ul. Ząbkowskiej 23/25 do dnia 24.02.2023 r. 

5. Liczba miejsc do udziału w konkursie jest ograniczona. 
6. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe.  

 
§ 3  NAGRODY 

1. Uczestnicy, którzy zgłoszą się do udziału w konkursie zgodnie z Regulaminem, wezmą udział  
w konkursie z nagrodami.  

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a zwycięzcy konkursu: (I, II i III miejsce) nagrody 
rzeczowe. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 28.02.2023 r. Laureaci zostaną poinformowani 
drogą telefoniczną lub mailową.  

 
§ 4  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.  
2. Prace laureatów konkursu zostaną umieszczone na Facebooku Biblioteki z adnotacją  

„Autor: Laureat konkursu plastycznego „Zima na Pradze” oraz będą wyeksponowane  
na wystawie w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 8 przy ul. Ząbkowskiej 23/25. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie konkursu. 
 


