
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA 
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

POWIATU PARCZEWSKIEGO 
NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA 

WALENTYNKI 2023 
 
ORGANIZATOR KONKURSU: 
 

1. Organizatorem Konkursu jest biblioteka Pedagogiczna Filia w Parczewie,  
ul. Szpitalna 1c, 21-200 Parczew, zwana dalej Organizatorem. 
 

CELE KONKURSU:  
 
1. Rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia, 
wyłanianie plastycznych talentów. 
2. Poznanie tradycji i zwyczajów, pochodzących z krajów anglojęzycznych, powoli 
zakorzeniających się w kulturze polskiej, dążenie do stworzenia właściwego nastroju 
towarzyszącego zwyczajowi ŚWIĘTA ZAKOCHANYCH, opartego na szacunku  
i poszanowaniu wartości, ideałów oraz przekonań drugiej osoby. 
3. Przybliżenie dzieciom właściwego znaczenia pojęcia miłość. 

REGULAMIN: 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VIII szkół podstawowych z powiatu 
parczewskiego. 
2. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie, zwane są dalej Uczestnikami. 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
4. Uczestnicy reprezentowani są przez rodzica lub opiekuna. 
 

ZASADY KONKURSU: 
 

1. Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia własnoręcznie wykonanej kartki 
walentynkowej. 
2. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko 1 fotografię pracy. 
3. Rodzic lub opiekun uczestnika oświadcza, że: 
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć, 
b) nie narusza praw autorskich osób trzecich.  
4. Zdjęcie musi spełniać następujące warunki techniczne: 
a). rozmiar nie mniejszy niż 1200x800 pixeli, 
b). fotografie zapisane w formacie JPG podpisane wg. schematu nazwisko_imię.jpg 
c). rozdzielczość min.72 dpi, 



d). rozmiar zdjęcia nie przekraczający 1MB. 
5. Fotomontaże, kolaże, multiekspozycje, obróbka graficzna oraz jakakolwiek 
manipulacja cyfrowa są niedopuszczalne. 
6. Wypełnić formularz zgłoszeniowy. 
7. Zdjęcie lub jego skan należy przesłać do 13.02.2023 roku na adres  
bpfiliaparczew@bialabp.edu.pl w temacie wpisując imię i nazwisko autora pracy. 
8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Białej 
Podlaskiej oraz członkowie ich rodzin. 
 

KRYTERIA OCENY: 
 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
2. Zgłoszone do Konkursu prace oceniane będą według następujących kryteriów: 
a). Zgodność z wymogami technicznymi,  
b). zgodność z tematyką, 
c). zgodność z celami konkursu. 
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Od decyzji Komisji nie przysługuje 
odwołanie. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODA: 
 

1. Wybór wszystkich prac nagrodzonych zostanie dokonany spośród wszystkich 
prac, które spełniły wymogi konkursu.  
2. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą 
mailową. 
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki: 
www.bialabp.edu.pl. 
4. Laureaci za zajecie I, II, III miejsca oraz/lub wyróżnień otrzymają nagrody 
książkowe oraz dyplomy. 
5. Nagrody zostaną rozdane w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Parczewie. 
 

TERMINARZ KONKURSU: 
 

1. Termin przesyłania prac konkursowych – do 13. lutego 2023 r. 
2. Zebranie się komisji konkursowej – 17. lutego 2023 r.  
3. Wręczenie nagród Laureatom – 24. lutego 2023 r. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 
1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i pracy konkursowej jest równoznaczne  
z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika lub jego przedstawiciela 

mailto:bpfiliaparczew@bialabp.edu.pl
http://www.bialabp.edu.pl/


ustawowego oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 
organizacyjnych Konkursu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków 
udziału w konkursie oraz jego odwołania bez podania przyczyny. 
3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
4. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: 
bpfiliaparczew@bialabp.edu.pl. 
5. Pytania proszę kierować na adres : bpfiliaparczew@bialabp.edu.pl 
 
 
    Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
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