
Regulamin Konkursu 
„Najlepsze przebranie za ulubioną postać z książki” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylanach.  
2. Konkurs odbywa się w dniu 22.05.2016 r. podczas Pikniku z książką. 
 

§ 2 
Przedmiot i cele konkursu 

 
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania wykonanego 

według własnego pomysłu oraz prezentacja go podczas Pikniku z książką w dniu 22 
maja 2016 r.  

2. Cele konkursu: 
 

 Rozbudzanie zamiłowania do sięgnięcia po książkę i czytania 
 Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka 
 Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych 
 Pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu dzieła 
 Integracja środowiska lokalnego 

 
§ 3 

Uczestnicy 
 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci oraz młodzież, którzy w dniu Pikniku z książką 
zgłoszą chęć wzięcia udziału w konkursie do Pani Magdaleny Jaszczuk – Bibliotekarki 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylanach.   
 

§ 4 
Warunki udziału 

 
1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków. 
2. Wykonanie przebrania według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych   
      (papier, karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, tkanina, skóra, materiał  
      skóropodobny, drewno, płyta pilśniowa, wiklina, folia itp. ) 
3. Zgłoszenie udziału w konkursie w dniu Pikniku z książką do godz. 14:30 
 (zgłoszenia będą przyjmowane przy scenie). 
 

§ 5 
Przebieg konkursu 

 
1. Uczestnicy konkursu wykonują w domu przebranie według własnego pomysłu 

z dowolnych materiałów. W pracach może pomagać cała rodzina. 
2. W dniu 22.05.2016 r. do godz. 14:30 uczestnicy (lub opiekunowie uczestników) 

zgłaszają udział w konkursie poprzez podanie imienia i nazwiska dziecka w 
zamian otrzymując numerek startowy.   

3. W chwili ogłoszenia konkursu uczestnicy prezentują przebranie na scenie.  Po 
zaprezentowaniu się wszystkich uczestników konkursu Komisja Konkursowa lub 
publiczność zgromadzona na pikniku dokonuje oceny poprzez oddanie głosu na 
przebranie, które jego zdaniem zasługuje na nagrodę. (czyt. § 6) 



4. Komisję konkursową Organizator wyłoni w czasie Pikniku.  
5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie trwania 

Pikniku.  
§ 6 

Kryteria oceny i Komisja konkursowa 
 

1. Przebrania będą oceniane bez podziału na kategorie.  
2. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów: 

· Pomysłowość 
· Estetyka wykonania stroju 
· Wkład pracy 

3. Komisja Konkursowa oceniając uczestników konkursu przyznawać będzie 
miejsca zgodnie z powyższymi kryteriami oceny.  

4. W przypadku małej ilości uczestników (do 5 os.) zwycięzców konkursu wybierze 
publiczność poprzez aplauz w określonym przez prowadzącego czasie. 

5. Skład Komisji Konkursowej: 
 przedstawiciel Organizatora 
 przedstawiciel jednej z placówek oświatowych 
 przedstawiciel UG Terespol 
 osoba z publiczności wybrana przez Organizatora 

 
§ 7 

Zasady przyznawania nagród 
 

1. Organizator przewiduje dyplomy i nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca, dla 
pozostałych uczestników niespodzianki.  

2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
 

§ 8 
Ogłoszenie wyników 

 
1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy. 
2. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody. 
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.gck.gminaterespol.pl oraz na  
     Facebooku GCK. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego 

opiekuna uczestnika Konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku 
uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i przyznania nagrody. 

2. Opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych 
osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez 
Organizatora i na stronie internetowej Organizatora. 

3. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych 
uczestnika oraz ich weryfikacji. 

4. Regulamin konkursu opublikowany jest m.in.: na stronie 
www.gck.gminaterespol.pl  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez 
podania przyczyny.   

 

http://www.gck.gminaterespol.pl/
http://www.gck.gminaterespol.pl/

