
 

2021– ROK STANISŁAWA LEMA 

 

 

 

 

1. Organizatorzy konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie - Biblioteka Publiczna Gminy 

Wągrowiec w Łeknie  

2. Cele konkursu:  

• Nawiązanie do 100. Rocznicy urodzin Stanisława Lema;   

• Rozbudzanie inwencji twórczej; 

• Rozwijanie umiejętności plastycznych; 

 

 

3. Szczegóły konkursu: 

Konkurs organizowany jest w ramach 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema. Uczestnicy konkursu mają 

za zadanie wykonać pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu „Mój robot” praca ma przedstawiać 

robota według wyobrażenia uczestnika konkursu. 

TECHNIKA WYKONANIA: format pracy A4 lub A3 – blok techniczny, technika wykonania w 

zależności od kategorii. 

4. Kategorie konkursowe: 

I KATEGORIA: uczniowie klas I – III szkół podstawowych.  

Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę plastyczną w formacie A4 – technika: 

kredka(ołówkowa, świecowa lub pastele)  

 

II KATEGORIA: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 

Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w formacie A3 – technika: farby (dowolny 

rodzaj)  

 

5. Miejsce i termin składania prac: 

• Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie, ul. Podgórna 6 

• Termin do 8 października 2021 r. (piątek) do godziny 1600 

PRACE KONKURSOWE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI 

6. Do każdej pracy należy załączyć: 

• Imię i nazwisko uczestnika, nr. telefonu i nazwa szkoły, klasa, kategoria 

• Podpisaną zgodę RODO 

Powiatowy konkurs plastyczny 

„Mój robot” 



7. Ocena prac: 

• Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora, 

• Prace zbiorowe nie będą oceniane. 

 

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę: 

• zgodność z regulaminem konkursu, 

• pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, 

• samodzielność i estetykę wykonania pracy. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu: o miejscu oraz godzinie rozstrzygnięcia konkursu laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie. 

9. Nagrody: 

• W kategorii I jak i II przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 

10. Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować pod nr tel.: 672616011  

      lub drogą mailową: goklekno5@wp.pl 

 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych dziecka* 

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). Publ. Dz. Urz. UE L NR 119, s. 1 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka/mojego*: ………………………………………………………….….. Zgoda dotyczy zdjęć i filmów zarejestrowanych w 

ramach konkursu organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wągrowiec w Łeknie. Zgoda obejmuje 

zamieszczanie zdjęć oraz nazwisk na stronie instytucji oraz profilu facebook, w kronikach, folderach i prasie w celu 

promowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie i BPGW w Łeknie oraz osiągnięć  

i umiejętności dziecka. 

……………………………………..                                     ………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego       miejscowość, data 

 

*niepotrzebne skreślić 
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