
 

 
ORGANIZATOR:  

BIBLIOTEKA W SEROCKU,  
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku,  
ul. Pułtuska 35,  05- 140 Serock,  

tel. 22 782-80-70,  www.kultura.serock.pl 
     

CELE KONKURSU:  
- rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych  
- inspirowanie twórczości plastycznej mieszkańców miasta i gminy Serock 

 

UCZESTNICY:  
Mieszkańcy miasta i gminy Serock 

 

WARUNKI KONKURSU OCENA PRAC:  
Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę samodzielność wykonania, pomysłowość, estetyka  
i wkład twórczy. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac w czterech 
kategoriach: 

RYSUNEK  w formacie A4  (technika dowolna, płaska) 

TEMAT:  Zilustruj ulubioną książkę, którą czytała tobie Mama 

I.  Kategoria -  uczniowie SP klas 0-III   

II. Kategoria -  uczniowie SP klas IV-VI  

III. Kategoria  - uczniowie SP klas VII – VIII, szkoły ponadpodstawowe 18+ 

UWAGA!!! RYSUNKI MUSZĄ BYĆ W 100% SAMODZIELNE  
( Dorosłych zapraszamy do udziału w kategorii IV) 

_____________________________________________________________________________ 

RYSUNEK  w formacie A4  (technika dowolna, płaska) 
TEMAT :  Zilustruj ulubiona książkę, którą przeczytałaś swojemu dziecku  

IV. Kategoria -  dorośli 

 

Każdy uczestnik wykonuję jedną pracę i dostarcza ją do  Biblioteki w Serocku w dniach 8-14 
maja. 2021 r. Do pracy należy dołączyć kartkę z danymi uczestnika konkursu: imię, 
nazwisko, wiek, miejscowość, tytuł pracy.  
Pozostałe dane i zgody uzupełniamy na karcie elektronicznej                                     

link  - https://forms.gle/CqtZnuhUymxC5RQF7 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy za I, II i III miejsce oraz ewentualne 
wyróżnienia. 

PODSUMOWANIE KONKURSU: 
 Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie internetowej www.kultura.serock.pl. Laureaci 
konkursu maja możliwość odebrania dyplomów i  nagród do końca maja 2021 r. 
UWAGI KOŃCOWE: Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
Uczestnicy konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz na umieszczenie swoich danych 
osobowych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronach internetowych. Uczestnik wyraża 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)  
w sprawach związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora. Jednocześnie ma prawo wglądu 
w swoje dane osobowe oraz możliwość ich modyfikowania. Dane te nie będą przekazywane innym 
podmiotom. Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu jest 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku  z siedzibą w Serocku przy ul. Pułtuskiej 35. Więcej informacji na 
temat przetwarzania danych osobowych w Centrum znajduje się na stronie: www.kultura.serock.pl.   

http://www.kultura.serock.pl/
https://forms.gle/CqtZnuhUymxC5RQF7
http://www.kultura.serock.pl/
http://www.kultura.serock.pl/

