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REGULAMIN KONKURSU 
PLASTYCZNEGO 

„CZYTAJ I RYSUJ...” 
 

Zorganizowany przez 
 

Filię nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej 
w Żywcu, 

 oraz  
MCK Klub „Śrubka”. 

 

Cel konkursu: 
 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

 Rozbudowanie stałego kontaktu z książką 
 Doskonalenie techniki głośnego czytania ze zrozumieniem 

 Pobudzanie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji. 

 

ORGANIZATOR 
 

Filia nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej, oraz MCK Klub „Śrubka”. 

 
CZAS TRWANIA KONKURSU 
Konkurs rozpoczyna się 12  września 2022 roku i potrwa do 31 października  
2022 roku. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 listopada w Klubie Śrubka przy  
ul. Grunwaldzkiej 13  w Żywcu, o godz. 10:00. 

 
Warunki uczestnictwa: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych 5 - 6 letnich, dla uczniów szkół 
podstawowych kl. I - III, a także dla dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z Żywca, 
oraz dla uczestników zajęć w klubach środowiskowych, ośrodkach kultury z całego powiatu 
żywieckiego. 
2. W konkursie może wziąć udział jedna praca jednego uczestnika. 
3. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną. 
4. Prace będą oceniana za zgodność z tematem , samodzielność, oryginalność, estetykę  
i ciekawą interpretację. 
5. Format pracy płaskiej A4 - A3. Prace przestrzenne nie będą podlegać ocenie. 
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 
na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego  
1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83)  
oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydanych przez organizatora a także 
w Internecie. 
7. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 
Regulaminu.  
 

Termin i warunki dostarczenia prac: 
1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu Klub 
Śrubka w Żywcu ul. Grunwaldzka 13 
2. Prace są zgłaszane do konkursu przez opiekuna zajęć lub nauczyciela. 
3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane 
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 
przesyłki. 



2 
 

5. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. 
6. Laureaci nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. 

 
Zasady przyznawania nagród: 
1. Komisja wyłoniona przez organizatora konkursu w dniu 3-4 listopada 2022 r., 
oceniać będzie prace w następującym przedziale wiekowym: 
- przedszkola 
- szkoły podstawowej. 
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane 
3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronach internetowych organizatora konkursu. 
4. Placówki, z których pochodzić będą prace nagrodzonych uczestników zostaną 
poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie bądź mailowo. 
5. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej ocenianymi, bądź też biorącymi udział w innych 
konkursach plastycznych 
6. Wszelkie informacje dotyczące konkursu udziela Filia nr 2 ŻBS ul. Grunwaldzka 13, 
 pod nr tel. 33 475 13 52, oraz Klub MCK  „Śrubka” ul. Grunwaldzka 13 pod nr tel. 33 475 07. 

 

 

ORGANIZATORZY ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
 W KONKURSIE I ŻYCZĄ DOBREJ ZABAWY! 

 
 

„Wiersze Marii Konopnickiej oczami dzieci” 
 
Z okazji ustanowienia roku 2022 Rokiem Marii Konopnickiej ogłaszamy konkurs plastyczny 
na ilustrację wierszy dla dzieci Jej autorstwa. Celem konkursu jest upowszechnienie  
i popularyzacja utworów autorstwa Marii Konopnickiej, oraz kształtowanie wyobraźni 
dzieci, poprzez tworzenie prac plastycznych na określony temat. Spośród wierszy  
Marii Konopnickiej, należy wybrać jeden utwór i namalować obraz,  
który przychodzi Wam do głowy podczas jego czytania. 
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MARIA KONOPNICKA 

WYBÓR WIERSZY NA KONKURS PLASTYCZNY 

1. 

TĘCZA 
 

— A kto ciebie, śliczna tęczo, 
Siedmiobarwny pasie, 

Wymalował na tej chmurce 
Jakby na atłasie? 

 
— Słoneczko mnie malowało 

Po deszczu, po burzy; 
Pożyczyło sobie farby 

Od tej polnej róży. 
 

Pożyczyło sobie farby 
Od kwiatów z ogroda; 

Malowało tęczę - na znak, 

Że będzie pogoda! 

 

2. 

JESIENIA 

 
Jesienią, jesienią 

Sady się rumienią; 
Czerwone jabłuszka 
Pomiędzy zielenią. 

 
Czerwone jabłuszka, 
Złociste gruszeczki 

Świecą się jak gwiazdy 
Pomiędzy listeczki. 

 
Pójdę ja się, pójdę 
Pokłonić jabłoni, 

Może mi jabłuszko 
W czapeczkę uroni! 

 
Pójdę ja do gruszy, 
Nastawię fartuszka, 

Może w niego spadnie 
Jaka śliczna gruszka! 
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3. 

PSZCZÓŁKI 

Brzęczą pszczółki nad lipiną 
Pod błękitnem niebem; 

Znoszą w ule miodek złoty, 
Będziem go jeść z chlebem. 

 
A wy, pszczółki pracowite, 

Robotniczki boże! 
Zbieracie wy miody z kwiatów, 

Ledwo błysną zorze. 
 

A wy pszczółki, robotniczki, 
Chciałbym ja wam sprostać, 
Rano wstawać i pracować, 

Byle miodu dostać! 
 

 

4. 

NASZ DOMEK KOCHANY 

 
O, jakże ja kocham 

Ten nasz domek drogi, 
Te bieluchne ściany, 

Te lipowe progi! 

 
O ,jakże ja kocham 
I ten dach pochyły, 

Co się na nim wiosną 

Bociany gnieździły! 

 
Ten nasz domek stary 

Nie od dzisiaj stoi, 
A przecież się burzy 

Ni wichrów nie boi! 

 
Ten nasz domek stary 

Słyszałem od taty, 
Dziad naszego dziada 

Budował przed l 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„CZYTAJ I RYSUJ...” 

 
 

 
Imię i nazwisko autora pracy: 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
Wybrany wiersz do którego wykonano pracę konkursową:  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Klasa:..................................., Wiek:……………………….. . 

 
Adres zamieszkania: 
 
........................................................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................................................... 

 
telefon:................................................................................................................................................ 

 
e-mail:.................................................................................................................................................                       

 
Szkoła – adres: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
nr kontaktowy telefonu do szkoły/placówki: 
 
........................................................................................................................................................................... 

 
Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu: 
 
............................................................................................................................................................. 

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883)oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez 
Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów 
promocyjnych Organizatora) 
 
 
 
 

 
............................                                                           ...................................................................... 
Miejscowość, data.                                                                         Podpis autora prac/ opiekuna prawnego. 
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ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA 

 

Oświadczam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie 

wizerunku ( w tym rozpowszechnianie) oraz danych osobowych mojego dziecka: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

wyłącznie w celu promocji osiągnięć placówek organizatorów konkursu plastycznego  

„Czytaj i rysuj…”, informacji o realizacji zadań statutowych oraz bieżącej działalności w postaci 

prezentacji jego wizerunku podania jego imienia, nazwiska i wieku w publikacjach, filmach, 

wykonywanych zdjęciach przez organizatorów konkursu, oraz w Internecie i mediach 

społecznościowych 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz.1000) 

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016 r. nr 90 poz.631 z późn. zm.) 

 

 

 

                                                                  ………………………………………………………………………….... 

                                                                                                  (DATA PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA) 
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