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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy   

zaprasza uczniów klas I–III szkoły podstawowej  

do udziału w konkursie plastycznym pt. 

 

 

„Święta z Dziadkiem do Orzechów E.T.A Hoffmanna” 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
I. Organizator konkursu: 

 

Organizatorem Konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana 

Rejewskiego w Bydgoszczy – Muzeum Oświaty, ul. M. Skłodowskiej Curie 4, 85 - 094 

Bydgoszcz, tel. 52 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl 

 

II. Cele konkursu: 
 

  zainteresowanie dzieci tradycjami świąt Bożego Narodzenia, zachęcenie do 

poznania baśni Hoffmanna i odwiedzenie świątecznej wystawy w Bibliotece 

Pedagogicznej,  

  podjęcie działań promujących Bibliotekę i Muzeum Oświaty wśród najmłodszych, 

  kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych oraz literackich, 

  wspieranie szkół i nauczycieli z zakresu edukacji regionalnej, 

  wdrażanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze, 

  promocja osiągnięć dzieci i placówek oświatowych, 

 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. 

     2.  Temat pracy: „Święta z Dziadkiem do Orzechów E.T.A Hoffmanna”. 

     3.  Praca może  być wykonana dowolną techniką plastyczną. 

     4.  Autor pracy powinien uwzględnić związki z baśnią E.T.A. Hoffmanna. 

http://pbw.bydgoszcz.pl/


     5.  Komisja oceni projekt biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

 

 samodzielność wykonania pracy 

 jasność przekazu graficznego, 

 pomysłowość i kreatywność 

 

IV. Kryteria oceniania: 

 

 zgodność treści pracy z tematem konkursu, 

 innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu, 

 ogólne wrażenie estetyczne. 

 

V. Nagrody: 

 

Nagrody przyznane zostaną w kategorii: 

- szkoły podstawowe. 

Przewidziane są nagrody za zajęcie I, II i III miejsca, a także wyróżnienia.  

 

Nagrodą główną w Konkursie są podwójne bilety  

na spektakl baletowy 

 pt. „Dziadek do orzechów”!!! 

 

 

VI. Termin i miejsce nadsyłania prac: 

 

1. Prace należy dostarczyć osobiście do Biblioteki lub Muzeum Oświaty. 

2. Listownie należy przesłać na adres:  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy 

ul. M. Skłodowskiej - Curie 4 

85 - 094 Bydgoszcz 
z dopiskiem:  konkurs „Święta z Dziadkiem do Orzechów E.T.A Hoffmanna”. 

3. Prace należy przesłać do dnia 17 listopada 2017 r. 

4. Do pracy należy dołączyć kopertę z załącznikami. Prace dostarczone po terminie nie 

będą przyjmowane, w przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data  stempla 

pocztowego. 

5.Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie prac podczas 

przesyłki. 

6. Przesłane lub dostarczone prace nie będą zwracane, będą mogły być  wykorzystane na 

potrzeby Biblioteki,  w tym: opublikowane na  stronie internetowej.   

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem majątkowych praw 

autorskich na rzecz organizatora zgodnie z art. 5 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 Nr 24 . poz. 83 z późn. zm. 

 

VII. Postanowienia końcowe. 

 

1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów, najciekawsze prace zostaną 

nagrodzone, o podziale nagród zadecyduje jury. 



2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pbw.bydgoszcz.pl. 

Uczestnicy powiadomieni zostaną telefonicznie lub na adres e-mail. 

3. Prace nagrodzone i zakwalifikowane przez jury zostaną zaprezentowane na wystawie 

pokonkursowej.  

4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

Regulaminu. 

5. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.  

6. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników, współpracowników lub 

przedstawicieli Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów powiązanych 

organizacyjnie, kapitałowo lub osobowo z Organizatorem Konkursu. 

 

 

VIII. Załączniki: 

Zgłaszający wypełniają kartę zgłoszeniową, zawierającą dane osobowe  

uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu) i pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 

udział w konkursie oraz ich zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych 

autorów w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm. 

(załącznik nr 2 do Regulaminu). 

http://pbw.bydgoszcz.pl/

