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Punkt Usług Biurowych „FORMAT” w Milówce 
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1. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII)  

i III gimnazjalnej. 
 

2. Zasady konkursu: 

 

 Zadaniem uczestników Konkursu jest zainteresowanie się tak pięknym ptakiem  egzotycznych  krajów 

 jakim jest „PAPUGA” — Logo nowo otwierającego  się Punktu Usług Biurowych „Format” w Milówce. 

 

 PRACE LITERACKIE - opowiadanie ( pisane ręcznie lub drukowane i podpisane ręcznie) 
 

 PRACE PLASTYCZNE - wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, kolaż,   

    techniki mieszane lub inne formy plastyczne) w maksymalnym formacie A3 

 

a) jedna osoba może zgłosić maksymalnie jedną pracę literacką i /lub jedną plastyczną  

i/lub multimedialną 

b) do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, nienaruszające praw autorskich osób 

trzecich. 

 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

a)  organizator oprócz wymienionych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu zastrzeżeń dotyczących wymogów 

technicznych prac plastycznych i literackich nie podaje innych ograniczeń w sposobie tworzenia prac 

konkursowych. 

b) Każda praca musi mieć wypisane DRUKIEM:  

 

 w nagłówku: pracy literackiej: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, miejscowość zamieszkania/szkoła, klasa 

 na odwrocie pracy plastycznej: imię i nazwisko autora, miejscowość zamieszkania/ szkoła, klasa 

 

4. Przesyłanie prac konkursowych 
Prace konkursowe należy przesłać  lub dostarczyć Organizatorowi w formie:  

a) opowiadanie (wersja elektroniczna i oryginał) 

b) praca plastyczna (oryginał)  

 

 

Adresy na jakie należy przesłać/dostarczyć prace literackie i plastyczne, to:  
Punkt Usług Biurowych „Format”, Milówka, ul. Jana Kazimierza 105, (budynek za pocztą) 

e-mail: uslugi.format@gmail.com  (w tytule maila prosimy o wpisanie: „Papuga”, Imię i Nazwisko Uczestnika).   

oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce, ul. Dworcowa 1 

 



 

5. Terminarz Konkursu 

a) Zgłoszenie do udziału w konkursie (formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie P.U.B. „FORMAT”, 

w Gminnej Bibliotece Publicznej, w sekretariatach szkół) od 1 - 15 kwietnia 2019r. 

b) Termin oddania prac do 30 kwietnia 2019r. 

c) Ocena nadesłanych prac nastąpi w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni od daty zakończenia 

przyjmowania prac. 

 

6. Ocena Prac nadesłanych w Konkursie 

a) Prace Uczestników Konkursu oceniane będą przez profesjonalne Jury, 

b) Prace oceniane będą w kategoriach uwzględniających podział wiekowy: 

1) prace Uczestników od IV do VI klasy,  

2) prace Uczestników od VII-VIII klasy  i III gimnazjum),  

c) Jury konkursowe oceniając prace weźmie pod uwagę: zgodność z tematem Konkursu, oryginalność 

pomysłu, samodzielność wykonania, stylistykę oraz walory estetyczne i artystyczne. 

 

7. Nagrody 

 Nagrodami w Konkursie będą m.in. koszulki, kubki i puzle z własnym wybranym przez zwycięzcę 

nadrukiem 
 

 Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają imienne dyplomy potwierdzające udział w Konkursie  

 

 Jury wśród Uczestników, którzy nadeślą swoje prace wybierze:  

a) Zwycięzców Honorowych, których prace w oryginale zostaną wystawione w siedzibie Punktu 

„Format” i w Gminnej Biblioteki Publicznej w Milówce. 
 

b) Zwycięzców Wyróżnionych których prace w oryginale zostaną wystawione w siedzibie Punktu 

„Format” i w Gminnej Biblioteki Publicznej w Milówce. 
 

c) Nagrody Specjalne dla autorów prac szczególnie wyróżniających się.  

d) Wszyscy Uczestnicy Konkursu telefonicznie i drogą e-mail zostaną poinformowani  

    o uroczystości ogłoszenia wyników i wręczeniu nagród. 

 

8. Postanowienia końcowe 

a) Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 

b) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

c) Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

d) Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu tj. 1 kwietnia 2019 roku. 

 

 Informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr Tel.: 601 070 203 
  

 


