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REGULAMIN 
KONKURSU PLASTYCZNEGO „RYSUNEK ROBOTA” 

 
Miejska Biblioteka Publiczna  im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie zaprasza dzieci  
i młodzież do udziału w konkursie plastycznym. 
Sejm RP ustanowił rok  2021 Rokiem Lema. Konkurs jest organizowany z okazji setnej 
rocznicy urodzin pisarza. 
1. Temat pracy plastycznej „Rysunek Robota” 
2. Cele konkursu: 
- Realizacja pracy plastycznej o tematyce cybernetycznej (roboty) obecnej  w utworach 
Stanisława Lema. 
-Rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży. 
- Promocja  książek i czytelnictwa oraz przybliżenie osoby i twórczości Stanisława Lema 
3. Termin konkursu: 
Termin składania prac do 26.11.2021r. 
Prace konkursowe należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Czytelnia dla Dzieci  
i Młodzieży) 
Rozstrzygnięcie konkursu 2.12.2021 r. 
4.Warunki uczestnictwa w konkursie 
- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III i IV-VI zamieszkałych na 
terenie Kętrzyna 
- Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę , wykonaną samodzielnie. 
Prace muszą być czytelnie opisane wg. schematu: 
a) imię ,nazwisko 
b) wiek uczestnika 
c) adres zamieszkania 
d) nr. telefonu rodzica lub prawnego opiekuna 
- Konkurs jest jednoetapowy 
- Prace przechodzą na własność organizatora uczestnik zgadza się  na ekspozycję pracy oraz 
na opublikowanie na stronach internetowych biblioteki. 
5. Wymagania techniczne i formalne: 
- Praca plastyczna ma przedstawiać robota, może prezentować jego umiejętności, albo 
pokazywać scenerię , w której się znajduje. 
- Praca  może być wykonana dowolną techniką (rysunek, malarstwo. techniki mieszane, kształt 
pracy dowolny. 
- Praca może być w całości wykonana samodzielnie, przez jedną osobę. Prace grupowe nie 
będą brały udziału. 
 
6. Zasady przyznawania nagród 
- Jury konkursowe oceniać będzie: oryginalność pomysłu, estetykę wykonania, samodzielność 
wykonania. 
- Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy. 
- Prace zostaną wyeksponowane na wystawie w MBP w Kętrzynie. 
 
7. Do pracy plastycznej należy dołączyć zgodę na publikację do pobrania w załączniku. 
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!                                                                                                                 


