
  REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU LEGO 

„Bajki zaczarowane w LEGO” 

 

 

 

§ 1   

 Cel konkursu 

1. Spędzanie kreatywnie wolnego czasu. 

2. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez kreatywne budowanie z klocków Lego na określony temat. 

3. Rozwijanie zdolności manualnych dzieci. 

4. Wzmacnianie wiary we własne możliwości. 

§ 2 

    Organizator konkursu 

1.  Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach. 

2. Konkurs prowadzony będzie na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

3. Konkurs rozpoczyna się 09.05.2022 roku i trwać będzie do 31.05.2022 roku. 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków w wieku 3 - 6 lat, uczniów w wieku 7-10 lat z  powiatu 
łódzkiego wschodniego. 

2. W konkursie bierze udział 1 dziecko do 10 r.ż. z 1 pełnoletnim opiekunem (np. Rodzic lub pełnoletni 
brat/siostra). 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 



1. Zadaniem prac konkursowych jest przedstawienie tytułu lub sceny z wybranej książki (bajki) za 
pomocą klocków LEGO DUPLO/ CLASSIC. 

2. Każda para uczestników może wykonać 1 pracę. 

3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i 
nie przedstawianymi na innych konkursach. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty ze swoimi danymi. 

5.  Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: 

imię i nazwisko, miejscowość, wiek, tytuł bajki,  tel kontaktowy do rodzica /opiekuna i zgodę 
(załącznik). Prace bez tych danych nie będą brane pod uwagę. 

6. Prace nie mogą zostać wykonane z gotowych zestawów ‘’bajkowych’’. 

7.  Prace należy składać w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach ul. 11 listopada 33 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2022 roku. 

8.  Prace zgłoszone do konkursu  będą zwracane autorom w dniu 3.06.2022r. o godz 17.30. 

§ 5 

Wyniki konkursu 

1. W dniu 3.06.2022r. Odbędzie się wystawa prac konkursowych i trwać będzie od godz. 16.30 do godz 
17.30, podczas trwania wystawy będzie możliwość opowiedzenia o swojej pracy osobom oglądającym. 

2.  Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureata konkursu w 3 
kategoriach wiekowych: 

I kategoria wiekowa – najmłodsi uczestnicy do lat 5 

II kategoria wiekowa – dzieci w wieku 6-8 lat 

III kategoria wiekowa – uczniowie w wieku 9-10 lat 

3.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 3 czerwca 2022r. o godz 16.30 

4. Nagrody zakupione będą z dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi. 

5. Informacja o laureatach znajdzie się również na stronie mbpkoluszki.wikom.pl oraz Facebooku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach. 

 

 Postanowienia końcowe: 

1.  Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie fotografii prac na FB  i na 
stronach internetowych.   



2.  Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3.  Miejska Biblioteka w Koluszkach oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane 
jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


