
Powiatowy Konkurs  
  

"INTERPRETACJA PLASTYCZNA UTWORU ALEKSANDRA FREDRY” 
  

REGULAMIN 

Organizator: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Sędziszowie Młp.  
przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie 

 
Cele konkursu: 

 popularyzowanie wśród uczniów twórczości Aleksandra Fredry  
 uczczenie pamięci najwybitniejszego polskiego komediopisarza 
 rozwijanie kreatywności, uzdolnień, wrażliwości artystycznej młodzieży 
 popularyzacja czytelnictwa w sposób niekonwencjonalny 
 promowanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego 
 promocja biblioteki w środowisku 

 

Zasady konkursu: 

1) Konkurs adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół 
ponadpodstawowych powiatów: ropczycko-sędziszowskiego i dębickiego 

2) Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z treścią wybranego utworu 
Aleksandra Fredry i wykonania do niego pracy plastycznej zainspirowanej danym dziełem 
(np.: wierszem, bajką, komedią)  

3) Format pracy: A-3  
4) Technika: rysunkowa (ołówek, węgiel, tusz, kredka) lub malarska (pastele, farby: plakatowe, 

akrylowe, akwarelowe, temperowe)  
5) Praca NIE może być oprawiona;  
6) Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę ; nie przyjmujemy prac zbiorowych 
7) Do pracy musi być przyklejona (na odwrocie), wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI karta 

zgłoszeniowa (Załącznik nr 1) 
8) Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie prace konkursowe w dwóch kategoriach 

wiekowych:  
 uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych  
 uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 
9) Oceniona zostanie: pomysłowość, oryginalność, zgodność pracy plastycznej z tematyką 

utworu, samodzielność, staranność i estetyka wykonania  
10)  Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia (Załącznik nr 1), należy przesłać pocztą lub 

dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 3 lutego 
2023r. 



 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 
Filia w Sędziszowie Młp. 
ul. Fabryczna 4 
39-120 Sędziszów Młp. 

 
11) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałych w 

wyniku transportu. W związku z tym zaleca się dokładne ich opakowanie 
12) Nagrody przyzna Jury powołane przez Organizatora, a autorzy zwycięskich prac zostaną 

powiadomieni telefonicznie  
13) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2023 r. 
14) Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na Profilu FB Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Rzeszowie 
15) Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla 
celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu 

16) W imieniu uczestnika konkursu jego prawny opiekun musi wypełnić formularz dotyczący 
zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych, stanowiący Załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu 

17) Uczestnik biorąc udział w konkursie, w momencie przekazania pracy, przenosi na 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie całość praw autorskich do przesłanego 
utworu, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili 
nadesłania pracy polach eksploatacji 

18) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) na potrzeby związane z realizacją 
tego konkursu oraz oświadcza, że zapoznał się z regulaminem przetwarzania danych 
osobowych dostępnym na stronie https://rzeszow.pbw.org.pl/ 

 

 


