
Regulamin I Konkursu Plastycznego

„Był sobie Robot”
zorganizowanego dla dzieci z klas II – III Szkół Podstawowych 

ORGANIZATOR:
Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie (Filia nr 3 „Retroteka”)

WSTĘP:
Robot to postać, która coraz częściej pojawia się w życiu człowieka, W wielu dziedzinach człowiekowi pomaga,
a w innych już nawet go zastępuje. Również w literaturze i filmie pojawia się coraz więcej wątków i opowieści
których  bohaterami  są  roboty.  Wymyślcie  nowe  opowieści  z  robotem  w  roli  głównej.  Stwórzcie  nowych
„sztucznych” bohaterów a potem sprawcie  im kolorowe plastyczne  portrety.  Chcemy stworzyć  w Retrotece
najbarwniejszą Galerię Robotów w historii świata a nawet i dłużej. Pomóżcie nam w tym i namalujcie swoje
wymyślone ROBOTY! Do dzieła!

CELE KONKURSU:
- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
- wyrabianie poczucia estetyki
- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik    plastycznych
- rozwój wyobraźni i możliwości kreowania fantazji w prace artystyczne

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.Konkurs adresowany jest do dzieci z klas II - III szkół podstawowych Głogowa i trwa od 15.03.2018 r.           
do 29.03.2018 r.
2. Prace mogą być wykonywane m.in. na zajęciach szkolnych, klubowych i świetlicowych. 
3. Może być wykonana w dowolnej technice plastycznej. Dopuszczalny format prac: minimum A3 (420mm x 
297mm) – maximum A1 (841mm x 594mm). Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.
4. Pracę należy czytelnie opisać wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, numer telefonu, nazwisko 
nauczyciela lub opiekuna prowadzącego (wzór – załącznik do regulaminu). 
5. Autorzy prac dostarczają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia – załącznik do 
regulaminu). 

TERMINY:
Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie między 15.03 a 29.03.2018 r. do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej:
- Biblioteka Główna. Wypożyczalnia Dla Dzieci przy ul. Jedności Robotniczej 15.
- Filia nr 1 przy ul. Budowlanych 10 
- Filia nr 2 przy ul. Perseusza 13 (BLOG)
- Filia nr 3 przy ul. Mieszka I 11 (Retroteka)

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie atrakcyjnych nagród nastąpi dnia 18.04.2018 o godz. 13.00 w Filii nr 3 
MBP w Głogowie (RETROTEKA) na Osiedlu Piastów Śląskich

UWAGI KOŃCOWE:
Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji 
nagrodzonych prac w mediach społecznościowych, na stronach internetowych Organizatora oraz w materiałach 
promocyjnych i reklamowych. 
W razie pytań prosimy o kontakt z p. Piotrem Mosoniem pod nr tel. 076 834 71 29 lub 666041085


