
 
     

Urokliwe zakątki Olsztyna 

Konkurs plastyczny organizowany przez  

 Filię nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie   

i Samorządową Radę Osiedla „Nagórki” 

 

Cele konkursu: 

  propagowanie walorów historycznych, przyrodniczych, 

architektonicznych 

      i   krajobrazowych Olsztyna   

        

  rozbudzenie zainteresowań dzieci historią miasta i jego walorami               

turystycznymi. 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów olsztyńskich szkół w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

  I    od  8 do10 lat 

 

  II  od  11 do 13 lat 

 

Konkurs trwać będzie od 12 maja do 6 czerwca 2015 roku. 

 

 REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Temat: Urokliwe zakątki Olsztyna         

2. Prace mogą być wykonane dowolnymi technikami graficznymi, 

przedstawiać    

 ciekawe pod względem historycznym, krajobrazowym, przyrodniczym 

miejsca w  

 Olsztynie. Format prac A4 lub A3. Każda praca powinna być podpisana 

czytelnie na  

 odwrocie. Należy wpisać: tytuł pracy, imię i nazwisko, klasę, wiek autora 

oraz nazwę  



 szkoły (np.: „Park Centralny” Ania Kowalska , kl. IVa, lat 11, Szkoła 

Podstawowa  

 Nr 1. Prosimy również o podanie telefonu kontaktowego lub adresu e-mail.  

 Regulamin nie przewiduje prac grupowych. 

3. Prace należy składać w terminie  do 6 czerwca 2015 roku w Filii nr 5 MBP 

w Olsztynie przy ul. Orłowicza 27. 

4. Oceny prac dokona jury powołane przez dyrektora  MBP w Olsztynie, 

ocena jury jest ostateczna. 

5. Prace nie spełniające zasad niniejszego regulaminu nie  będą uwzględniane. 

6. Informacja o wynikach konkursu będzie podana do wiadomości na stronie 

www.mbp.olsztyn.pl. 

7. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów 

oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 11 czerwca o godz. 

9.00  w Filii nr 5 MBP przy ul. Orłowicza 27.  

8. Nagrody dla zwycięzców ufundowały: Samorządowa Rada Osiedla Nagórki 

oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.  

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowania prac w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej oraz na stronie internetowej biblioteki. 

10. Złożenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na : 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu  przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w celach informacyjnych i w zakresie 

związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na utrwalenie 

i rozpowszechnienie wizerunku uczestnika konkursu w zakresie związanym 

z powyższym konkursem, a w szczególności do umieszczenia go na 

stronach internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. 

11. Prace zgłoszone na konkurs stanowią własność Biblioteki. 

12. Zapytania w sprawie konkursu można kierować pod numer tel. 

89/542-79-59 lub drogą elektroniczną  filia5@mbp.olsztyn.pl 

 

http://www.mbp.olsztyn.pl/

