
REGULAMIN 

Konkursu plastycznego 

„Złudzenia optyczne” 

 

§ 1. Cele konkursu 

1. Kształtowanie postaw badacza i odkrywcy wśród dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie umiejętności matematycznych oraz perspektywicznego postrzegania świata. 

3. Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej poprzez stosowanie różnorodnych 

technik plastycznych. 

4. Zachęcanie dzieci do twórczej aktywności oraz rozwijania naukowych zainteresowań. 

 

§ 2. Organizatorzy konkursu 

1. Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie 

Trybunalskim, zwana dalej MBP oraz Klub Młodego Odkrywcy „Kot w okularach”. 

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: 

Blanka Cecota, 

Tel. 44 681-40-60, wew. 25,  502 419 334 

e-mail: edukacja@biblioteka.piotrkow.pl 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz terminów, które mogą być 

spowodowane sytuacją epidemiczną w Polsce.  

 

§ 3. Założenia organizacyjne 

1. Organizacja konkursu oraz nagrody są ufundowane przez MBP. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu 

piotrkowskiego, a prace będą oceniane w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych oraz 

uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie 1 pracy plastycznej w formie plakatu w formacie A3, 

wykonanej dowolną techniką przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów plastycznych, 

prezentującej wybrane złudzenie optyczne.  

5. Pracę wraz z Kartą Uczestnika i zgodą na wykorzystanie wizerunku należy przesłać na adres Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim z dopiskiem: „Złudzenia optyczne”. 

6. Każdą pracę należy opatrzyć godłem (hasłem graficznym lub słownym). Na pracy trzeba umieścić 

tylko godło autora. Dane osobowe należy wpisać na Karcie Uczestnika i umieścić w odrębnej kopercie 

opatrzonej tym samym godłem. 
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§ 4. Termin 

1. Prace należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. M. Curie-

Skłodowskiej 3, do dnia 31.03.2023 r.  

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14.04.2023 r. na profilu Facebook MBP, stronie 

www.biblioteka.piotrkow.pl oraz na profilu Facebook KMO „Kot w okularach”,   

3. Z osobami nagrodzonymi i wyróżnionymi MBP będzie kontaktować się telefonicznie 

w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody. 

4. Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 

r., Dz.U. Nr 133 poz. 833, z późn. zm.). Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na 

dokumentację fotograficzną oraz filmową i późniejsze jej wykorzystanie w celach promocyjnych oraz 

marketingowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim. 

5. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Mediatece 800-lecia. 

 

§ 5. Ocena prac konkursowych  

1. Ocena prac konkursowych dokonana zostanie przez uczestników Kluby Młodego Odkrywcy „Kot 

w okularach”, funkcjonującego w MBP. 

2. W sprawach spornych, nie ujętych w Regulaminie, decyzje podejmuje KMO „Kot w okularach”. 

 

§ 6. Nagrody 

1. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. 

 

§ 7. Uwagi 

1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

2. Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów dojazdu do Biblioteki. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych do działań promocyjnych 

i marketingowych MBP. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w formie inspiracji do 

projektów graficznych złudzeń optycznych, które następnie uzupełnią przestrzeń SOWA w MBP.  

 

 

 


