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„MUZYKA NA PAPIERZE” 
 



REGULAMIN 
 konkursu plastycznego  
„Muzyka na papierze” 

 
Cele konkursu 
 
1. Popularyzacja poezji dziecięcej Danuty Wawiłow i Natalii Usenko. 

2. Zachęcanie do plastycznej interpretacji piosenek z tekstami 

autorek. 

3. Zachęcanie dzieci do twórczego spędzania czasu, wykorzystywania 

swoich zdolności. 

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

Konopnickiej w Suwałkach. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w każdym wieku. 

3. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie okładki płyty 
muzycznej, na której znajdą się piosenki do wierszy Danuty 
Wawiłow i Natalii Usenko.  

4. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną na 
papierze w formacie kwadratu. 

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

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

7. Termin złożenia prac: 30 listopada 2019 r. 

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

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

10. Komisja konkursowa przyzna nagrody oraz wyróżnienia. 

11. Informacje o finale konkursu i jego dokładnym terminie podane 
będą na stronie internetowej biblioteki (www.bpsuwalki.pl), 
uczestnicy konkursu powiadomieni zostaną telefonicznie. 

12. 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. 

13. Prace przechodzą na własność biblioteki. 

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

15. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:  
(87) 565-62-46 lub e-mailem: dzieci@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/
http://www.bpsuwalki.pl/

