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REGULAMIN KONKURSU 
 

Nasza Mama Bohaterka 

 
 
1) Organizatorami Konkursu są: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, 81-198 Kosakowo, ul. Fiołkowa 2b; 
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla, 81-198 Kosakowo, ul. Fiołkowa 2a. 

 
2) Konkurs odbywa się w ramach cyklu Razem możemy wszystko - Rodzinna gmina Kosakowo. 

 
3) Celem Konkursu, jako działania profilaktycznego, jest zachęcanie dzieci do przemyśleń 

i poszukiwań w zakresie kształtowania odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia i relacji 
w rodzinie. 
Udział w twórczych zajęciach ma stanowić promocję aktywnych form spędzania wolnego czasu 
oraz rodzinnego stylu życia. Jednocześnie ma umożliwić  kształtowanie pozytywnych norm 
i wartości, czyli stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków i przemocy. 
 
W zależności od grupy wiekowej uczestnicy Konkursu będą osiągać ten cel poprzez wykorzystanie 
swoich umiejętności pisarskich i wyobraźni oraz kreatywności plastycznej i zdolności manualnych. 
 

4) Wątkiem przewodnim prac konkursowych są supermoce Mam. 
 

5) Konkurs składa się z 2 elementów; każdy skierowany do innej grupy wiekowej: 
 
a) konkurs plastyczny - dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych, polegający 

na stworzeniu pracy plastycznej pt. Nasza Mama Bohaterka (technika wykonania pracy: 
dowolna plastyczna, płaska - malowanie, rysowanie, wydzieranki, wyklejanki, techniki 
łączone; format od A4 do A3);  
 
prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 
I – dzieci przedszkolne 
II – uczniowie klas 1-3 SP 
 

b) literacko-plastyczny - dla uczniów klas IV-VIII, których zadaniem będzie wykonać pracę 
plastyczną (jak wyżej) i napisać do niej krótką historię (lub też krótką historię zobrazować 
pracą plastyczną) związaną z tytułem Konkursu; historię można napisać w dowolnej formie 
(np. proza, poezja) używając maksymalnie 2500 znaków; 
 

 
6) Interpretacja tematu - Nasza Mama Bohaterka – jest dowolna i zależna od woli osoby 

wykonującej pracę. 
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7) Uczestnik Konkursu może zgłosić od 1 do 2 prac wcześniej niepublikowanych. 
 

8) Prace należy dostarczyć do 26 maja 2022 r.: 
osobiście do siedziby Biblioteki bądź pocztą na adres Biblioteki podany w pkt. 1 niniejszego 
Regulaminu; 

 
9) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia 

(do pobrania na stronie  http://biblioteka.kosakowo.eu/)  
 

10) Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem 
wszelkich praw autorskich na rzecz Organizatora. 

 
11) Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne. 
 
12) Organizator przewiduje po 3 nagrody główne w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. 

 
13) Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, odwołania nie zostaną 

uwzględnione. 
 

14) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca (Dzień Dziecka) na stronie internetowej 
Biblioteki (http://biblioteka.kosakowo.eu/). Nagrody będzie można odebrać od 2 czerwca 
w godzinach pracy Biblioteki. 

 
 

 

 

 
 


