
Regulamin konkursu plastycznego 

„Zima z Zentangle” 
 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie 

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

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

4. Celem konkursu jest zapoznanie uczestników z nowymi technikami plastycznymi oraz 
nowym rodzajem sztuki. Szeroko pojętej kultury oraz zwiększenie zainteresowania 
działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie i jej filii.  

Zentangle to forma sztuki, rysunki składające się z prostych kształtów, wypełnionych 
powtarzalnym wzorem. Tę technikę rysowania wprowadzili Rick Roberts i Maria Thomas 
ze Stanów Zjednoczonych. Ponieważ jest to nie tylko arteterapia, przyjemny sposób na 
kreatywny relaks, ale również efektowna grafika, technika ta zyskała sobie popularność na 
całym świecie. Tworzy się nie tylko małe rysunki na kartce papieru, powstają też prace 
wielkogabarytowe, stanowiące dekorację wnętrz. Bywa, że ozdabiana jest odzież. 

Co do samej nazwy... "Zen" - bez wnikania w szczegóły, sztuka kontemplacji, medytacja, 
spokojny i świeży umysł. Nie religia. "Tangle" - po prostu plątanina. Czyli "Zentangle" to 
rysowanie celem relaksu, poprawienia koncentracji, twórczego odprężenia. 

II. Zasady organizacji konkursu:  

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu rysunku Z ZAŁĄCZNIKA metodą – Zentangle. 
(przykłady i podstawowe wzory tej techniki w załączniku) 
 
2. Prace konkursowe oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:  

 klasy I-III 
 klasy IV-VI 
 klasy VII- VIII 

3. Praca konkursowa musi spełniać poniższe warunki:  

 Uczestnicy mogą wykonać TYLKO jedną pracę – samodzielnie 

 Rysunek, który NALEŻY WYPEŁNIĆ metodą Zentangle znajduje się w załączniku 

 Praca w formie PŁASKIEJ, CZARNO-BIAŁA 

 Praca wykonana CIENKOPISEM, RAPITOGRAFEM, aby była w formie grafiki 

 Wielkość kartki A-3 

 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 1.12.2022 – 31.01.2023 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 z artystów: 

 Barbary Greń 
 Ilony Kubiczek 
 Bogumiły Durtan 

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.).                        
 

8.O terminie rozdania nagród biblioteka poinformuje uczestników w późniejszym terminie. 

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

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

 

 

 

 


