
REGULAMIN   
KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość.                          
Biblioteka księdza Marcelego Ciemniewskiego”  

  
  

1. ORGANIZATOR  
  
Organizatorami konkursu jest:  

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Marcelego Ciemniewskiego w Warce,                              
ul. Warszawska 45, tel. 48 667-36-45 
 
2. CEL   

  
Celem konkursu jest popularyzacja postaci księdza Marcelego Ciemniewskiego w 90 rocznicę śmierci, 
promocja czytelnictwa, popularyzacja aktywności artystycznej oraz promocja prac plastycznych i jej 
autorów.  
  

3. TEMATYKA   
  
Ksiądz Marceli Ciemniewski jest postacią szczególną, której Warka bardzo wiele zawdzięcza.           
Jego wielkie zaangażowanie w życie religijne i społeczne przyczyniło się do rozwoju nauki i oświaty,           
a jego badania historyczne służą kolejnym pokoleniom w poznawaniu przeszłości miasta i regionu,  
uczą miłości do Ojczyzny i szacunku dla przeszłych pokoleń. Ksiądz Marceli Ciemniewski w 1913 roku 
założył bibliotekę przykościelną, jest również patronem Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Prace złożone do konkursu muszą dotyczyć książki, biblioteki według własnej interpretacji tytułu 
konkursu. 
 

4. KATEGORIE WIEKOWE  
  
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gminy Warka w następujących kategoriach:  

1. Szkoła podstawowa – klasy 1-3  
2. Szkoła podstawowa – klasy 4-6  
3. Szkoła gimnazjalna.  

  
5. TECHNIKA  

  
Prace złożone do konkursu muszą być wykonane jedną z poniższych technik:  

1. Ołówek  
2. Kredka  
3. Farba  

  
6. TERMINY   

  
Ogłoszenie konkursu – 6 luty 2017,  
Zakończenie przyjmowania prac –10 marca 2017 (do godziny 15.00),  
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 13 marca 2016,  
Przewidywany termin wręczenia nagród i wystawy pokonkursowej – 16 marca 2017 



7. WARUNKI UCZESTNICTWA   
  
W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne spełniające poniższe warunki:  

1. uczęszczają do placówki oświatowej na terenie gminy Warka;  
2. są wyłącznymi autorami zgłoszonych prac;  
3. opatrzą pracę metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, szkołę, nazwisko opiekuna i 

kontakt telefoniczny do opiekuna (rodzica);   
4. złożą prace w terminie przewidzianym w regulaminie;  

  
8. FORMAT PRAC  
  

Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace formatu A4.  
  

9. DOSTARCZENIE PRAC  
  

Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby organizatora w przewidzianym w regulaminie 
terminie. Decyduje termin fizycznego dostarczenia prac.  
  

10. WYBÓR ZWYCI ĘZCÓW  
  
Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową, której członków wybierze 
Organizator i która składać się będzie z 3-5 członków – ludzi związanych z plastyką i innymi 
dziedzinami sztuki. Oceniać będą oni wartości artystyczne prac, profesjonalizm wykonania, ciekawy 
pomysł.  
  

11. NAGRODY  
  
W konkursie dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dodatkową nagrodą         
w konkursie będzie prezentacja zwycięskich prac w formie wystawy.   

  
12. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  
1. O formacie i kolejności prac wybranych do wystawy decyduje organizator.  
2. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji 

osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.  
3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do 

konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.  
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo  

ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.  
  
  
  
  

 


