
Regulamin konkursu plastycznego 

„Kosmiczny Stwór” 
 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie 

2. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży (Przedszkole, klasy I-VIII)  

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto zastosuje się do postanowień regulaminu. 

4. Celem konkursu jest przypomnienie sylwetki Stanisława Lema polskiego pisarza gatunku 
hard science fiction, rozwój kreatywności i zdolności plastycznych oraz propagowanie 
czytelnictwa i zwiększenie zainteresowania działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Bestwinie i jej filii. 

II. Zasady organizacji konkursu:  

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu Kosmicznego Stwora - PRACY PRZESTRZENNEJ 

2. Prace konkursowe oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I-IV i 
klasy V- VIII. 

3. Praca konkursowa musi spełniać poniższe warunki:  

- Dzieci przedszkolnemogą wykonać prace grupowo lub samodzielnie 

- Uczniowie szkoły podstawowej mogą wykonać TYLKO jedną pracę samodzielnie. 

- Kosmicznego Stwora można wykonać z dowolnie wybranych przez ucznia materiałów 
(tkaniny, papier, drewno, masy plastyczne, mile widziane materiały z recyklingu.)  

- Praca nie może być mniejsza niż 25 cm, ale nie większa niż 50 cm wysokości.   

- Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy konkursowej, czytelnie 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanej przez rodzica/opiekuna 
prawnego zgody wg załączonych do regulaminu wzorów (załącznik nr 1 i 2). 

4. Konkurs trwa od 21.12.2021 – 31.01.2022 r. Prace należy składać w Bibliotekach w 
Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie 

5. Przy ocenie pracy będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

- zgodność z tematem,  

- samodzielność,  

- estetyka i solidność wykonania,  

- pomysłowość i kreatywność,  

- ogólny wyraz plastyczny  

6. Prace oceniać będzie komisja konkursowa składająca się pracowników biblioteki w 
Bestwinie oraz jej filii. 

 



7. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji zgłoszonych prac konkursowych w 
siedzibie biblioteki, mediach internetowych (strona biblioteki, media społecznościowe) jak 
również drukowanych (prasa lokalna, kronika itp.).                        
 

9. Lista nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana 1 lutego 2022 r. na stronie 
internetowej biblioteki: http://gbpbestwina.eu 

10. Dla zwycięzców konkursu organizator przewiduje nagrody, które będzie można odebrać 
w siedzibie biblioteki ul. Szkolna 8, 43-512 Bestwina w godzinach otwarcia placówki. 

11.  Zgłoszenie pracy jest jednocześnie zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na udział 
dziecka w konkursie. 

 

 

 


