
REGULAMIN KONKURSU NA 
„NAJCIEKAWSZE ZDJĘCIE W PRZEBRANIU POSTACI Z BAJKI” 

 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Leśnej i Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej.  
2. Konkurs trwa od dnia 23.04.2020r. do dnia 30.04.2020r. 

 
Przedmiot i cele konkursu 
Przedmiotem konkursu jest zrobienie najciekawszego zdjęcia w przebraniu wybranej przez siebie 
postaci z bajki i przesłanie go na adres e-mail: biblioteka.lesna@op.pl 
 Cele konkursu: 

 rozbudzanie zamiłowania do sięgnięcia po książkę i czytania; 

 rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci i młodzieży; 

 pogłębianie umiejętności plastycznych, artystycznych i manualnych; 
 
Uczestnicy 
Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie dzieci i młodzież z gminy Leśna w wieku od 6 do 18 lat. 
 
Warunki udziału 

1. Zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu. 
2. Wykonanie przebrania przedstawiającego postać z bajki według własnego pomysłu z 

materiałów ogólnie dostępnych (papier, karton, tektura, bibuła, materiał itp.). 
 
Przebieg konkursu 

1. Uczestnicy konkursu wykonują przebranie według własnego pomysłu z dowolnych materiałów, 
następnie robią zdjęcie w przepraniu i przesyłają na adres e-mail Biblioteki Publicznej w Leśnej: 
biblioteka.lesna@op.pl. 

2. W e-mailu prosimy podać imię, nazwisko i wiek dziecka. 
 
Kryteria oceny i Komisja konkursowa 
Przebrania będą oceniane przez Komisję konkursową, składającą się z 5 członków, w dwóch grupach 
wiekowych 6 – 12 lat i 13 – 18 lat według następujących kryteriów: 

 jak najlepsze odwzorowanie postaci z bajki, 

 pomysłowość, 

 estetyka wykonania stroju, 

 wkład pracy. 
 
Zasady przyznawania nagród 

1. Organizator przewiduje nagrody książkowe dla wyłonionych trzech zwycięzców w każdej 
kategorii wiekowej. 

2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
 
Ogłoszenie wyników 
Wyniki konkursu oraz nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na Facebooku Biblioteki Publicznej w 
Leśnej oraz na stronie internetowej Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej. 
 
Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie i nadesłane zdjęcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez prawnego 
opiekuna uczestnika konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika na 
portalu społecznościowym Facebook Biblioteki Publicznej w Leśnej i na stronie OKiS. 



2. Poprzez udział w konkursie opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na to, iż Organizator 
Konkursu może wykorzystać wizerunek uczestnika w materiałach promocyjnych Organizatora. 

3. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych i 
wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie 
internetowej Organizatora. 

4. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz 
ich weryfikacji. 

 


