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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Kartka urodzinowa dla Mikołaja Kopernika” 

Organizatorzy: 

Oddział Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach: SOWA – Strefa Odkrywania 
Wyobraźni i Aktywności w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 oraz Centrum Nauki Kopernik.  

Cele konkursu:  

 Przybliżenie sylwetki sławnego Polaka Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę jego urodzin 
poprzez przygotowanie pracy plastycznej poświęconej wielkiemu astronomowi.  

 Zachęcenie do zdobywania wiedzy poprzez zabawę. 
 Rozwijanie zainteresowań plastycznych, kreatywności i wyobraźni. 

Dla kogo konkurs? 

 Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6-12 lat i ich rodziców.  
 Tworzyć należy w duetach dziecko/rodzic. 

Na czym polega wyzwanie? 

 Polega na zaprojektowaniu kartki urodzinowej dla Mikołaja Kopernika. 
 Praca przekazana na konkurs powinna być wykonana samodzielnie, maksymalny format A3, 

technika dowolna, płaska lub przestrzenna.  
 Prace muszą być na odwrocie opatrzone metryczką zawierającą imiona i nazwiska 

wykonawców.  

Gdzie i do kiedy dostarczyć materiał konkursowy? 

 Osobiście, na własny koszt do Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności w Suwałkach, ul. 
Innowacyjna 1, w dniach i godzinach otwarcia lub do Biblioteki Publicznej im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach, ul. Emilii Plater 33a, w dniach i godzinach otwarcia. 

 Czekamy do 04.02.2023 r. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową.  
 Dostarczone na konkurs prace stają się własnością Organizatora.  

Ocena konkursowa: 

Prace konkursowe oceniane będą wg następujących kryteriów: pomysłowość, zgodność z tematem 
przewodnim, oryginalność, technika wykonania, różnorodność wykorzystania środków 
plastycznych, staranność i estetyka.  

Nagrody: 
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 Laureaci konkursu otrzymają Vouchery wymienne na bilety wstępu do Centrum Nauki 
Kopernik i/lub Planetarium.  

 Jeden uczestnik konkursu może wygrać łącznie nie więcej niż 2 vouchery:  
1) Voucher z wydrukowanym unikalnym kodem można wymienić na bilet wstępu dla 

jednej osoby na wystawy Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium w Centrum Nauki 
Kopernik,  

2) Voucher jest ważny w terminie od 1 lutego 2023 do 31 maja 2023 r. Aby skorzystać  
z Vouchera, należy go wymienić na bilet wstępu do Centrum Nauki Kopernik lub do 
Planetarium Centrum Nauki Kopernik (najlepiej zrobić to z wyprzedzeniem, poprzez 
stronę bilety.kopernik.org.pl), zgodnie z zasadami wymiany vouchera, określonymi w  
§ 7 Regulaminu Zwiedzania Centrum Nauki Kopernik, dostępnego na stronie 
www.kopernik.org.pl. Warunkiem wymiany vouchera jest dostępność wolnych miejsc, 
dlatego polecaną formą wymiany jest wymiana online poprzez stronę 
bilety.kopernik.org.pl.  

3) Voucher nie jest imienny, nie jest przypisany do konkretnej daty i godziny. Po wymianie 
na bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na wystawy w Centrum Nauki 
Kopernik lub na pokaz w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik.  

4) Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Nie można przedłużyć terminu ważności 
Vouchera – niewykorzystany w terminie przepada.  

 Dla wszystkich twórców przewidziane są upominki. 
 Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej Biblioteki 

(www.bpsuwalki.pl) i fb Biblioteki oraz SOWA Suwałki.  
 O miejscu podsumowania konkursu będziemy zawiadamiać pocztą elektroniczną lub 

telefonicznie.  
 W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzję podejmuje organizator konkursu.
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Zgłaszamy udział w konkursie plastycznym na „Kartkę urodzinową dla Mikołaja Kopernika” 

 Imiona i nazwiska wykonawców, wiek oraz informacje o roli w zespole: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu oraz jej adres, e-mail i nr telefonu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka oraz imienia i 
nazwiska, w celach promocji konkursu i projektu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
pracy konkursowej w działalności statutowej Organizatora oraz nieodpłatną publikację mojej pracy 
w wydawnictwach, mediach, stronach internetowych, fb w celu promocji działań Biblioteki i jej 
oddziału SOWA.  

Miejscowość i data: …………………………………           Czytelny podpis ………………………….………………….. 

 

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1. Lit a0 i b0 i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe uczestnika 
przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagród, 
w działaniach promocyjnych konkursu oraz upubliczniania danych osobowych laureatów konkursu 
niezbędnych do realizacji konkursu. 

 

 


