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Konkurs plastyczny 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem rodowitym 
suwalczaninem 



REGULAMIN 
 konkursu plastycznego  

„Jestem rodowitym suwalczaninem” 
 

Cele konkursu 
 

1. Wzbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny.  

2. Poznanie, poprzez pryzmat losów rodziny, historii własnej 
miejscowości i regionu. 

3. Popularyzacja wiedzy na temat archiwów oraz przechowywanych  
w nich materiałach.  

4. Zachęcenie młodego pokolenia do poznania przeszłości swoich 
przodków. 

 
Warunki uczestnictwa 
 
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Marii 

Konopnickiej w Suwałkach. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin wielopokoleniowych. 

3. Tematem konkursu jest rodowód rodziny związany z Suwałkami. 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie historii swojej 
rodziny w graficznej formie drzewa genealogicznego dowolną 
techniką plastyczną (kredki, farby, wyklejanie, na papierze, na 
drewnie itp.). Opracowane drzewo powinno zawierać minimum trzy 
pokolenia wstecz. 

5.  Jedna rodzina wykonuje jedną pracę.  

6. Prace należy dostarczyć do biblioteki pod adres:  
Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej 
ul. E. Plater 33A 
16-400 Suwałki 

7. Do wszystkich prac należy dołączyć wypełnioną KARTĘ 
ZGŁOSZENIOWĄ (karta oraz regulamin są dostępne pod adresem 
www.bpsuwalki.pl lub w siedzibie biblioteki). 

8. Termin złożenia prac: 30 października 2019 r. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczone lub 
zagubione prace przesłane drogą pocztową. 

10. Komisja oceniająca twórczość będzie brała po uwagę zgodność  
z tematem, oryginalność i estetykę. 

11. Komisja konkursowa przyzna nagrody oraz wyróżnienia. 

12. Finał konkursu i prezentacja wszystkich prac nastąpi na wernisażu 
wystawy pod koniec 2019 roku w bibliotece. Informacje o dokładnym 
terminie wystawy będą podane na stronie internetowej biblioteki 
(www.bpsuwalki.pl) w listopadzie br. 

13. Biblioteka zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac 
uczestników konkursu (wraz z imieniem i nazwiskiem) na publicznej 
wystawie pokonkursowej, w prasie i na swoich stronach 
internetowych. 

14. Prace przechodzą na własność biblioteki. 

15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu 
oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 
w celach związanych z niniejszym konkursem. 

16. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:  
(87) 565-62-46 lub e-mailem: digi@bpsuwalki.pl  

 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody, 
działaniach promocyjnych konkursu oraz upublicznienia danych osobowych laureatów niezbędnych 
dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 922). Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie 
zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika.  

Zgłoszenie pracy  do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych do pracy na rzecz organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) oraz zgodą na 
korzystanie przez organizatora z prac na własny użytek, ich publikację na stronie www.bpsuwalki.pl. 

http://www.bpsuwalki.pl/

