
„Ballady i romanse z Mickiewiczem” - 
konkurs plastyczny na plakat 

inspirowany „Balladami i romansami” A. Mickiewicza

Regulamin

1. Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Dygasińskiego 

w Starachowicach.

2. Cel konkursu: przypomnienie wydarzenia, jakim było pierwsze wydanie 

 „Ballad i romansów” A. Mickiewicza, uczczenie 200 rocznicy ich powstania, propagowanie

klasyki literatury polskiej, aktywizacja twórcza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, 

realizacja zadań związanych z programem MKiDN Ballady i romanse.

3. Adresaci konkursu:

I kategoria uczestników: dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 13-18 lat z terenu 

powiatu starachowickiego

II kategoria uczestników: osoby dorosłe do 65. roku życia, aktywne zawodowo z terenu 

powiatu starachowickiego.

4. Praca konkursowa:  plakat promujący dwusetną rocznicę wydania „Ballad i romansów”,

inspirowany  dziełami  zawartymi  w  „Balladach  i  romansach”  A.  Mickiewicza;  

plakat  wykonany  na  kartonie  o  wymiarach  A3 lub  maksymalnie  50  x  70  cm;  

wykonany wybraną przez uczestnika techniką: tempera, akwarela, akryl, pastele,

rysunek, techniki mieszane – kolaż. 

Praca ma być opisana na odwrocie w następujący sposób: tytuł pracy, imię i nazwisko 

autora, wiek autora, utwór/utwory A. Mickiewicza z tomu „Ballady i romanse”, 

którymi się inspirował. Organizator zwraca uwagę, by nie zwijać kartonów, dostarczać

je w formie wyprostowanej. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Z prac 

konkursowych zostanie przygotowana wystawa przewidziana w ramach działań 

projektu „Ballady i romanse z Mickiewiczem”.

5. Zgłoszenie:  Uczestnicy  biorący  udział  w konkursie  są  zobowiązani  do  zapoznania  się  

z regulaminem konkursu oraz dołączeniem do pracy Karty Zgłoszeniowej( w przypadku  

I kategorii uczestników, zawierającej zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie). Pracę

należy dostarczyć pod adres Organizatora; 

6. Termin dostarczania prac: 20 maja 2022 r.

7. Adres  Organizatora:  Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  A.  Dygasińskiego,  

ul. Kochanowskiego 5, 27-200 Starachowice

8. Nagrody:  Organizator  przewiduje  przyznanie  nagród  finansowych  dla  laureatów  



w  II  osobnych  kategoriach  wiekowych;  laureaci  zostaną  poinformowani  telefonicznie.

Nagrody  w  konkursie  należy  odebrać  osobiście,  bądź  za  pośrednictwem  upoważnionej

osoby. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu: 25 czerwca 2022 r. 

10. Laureatów wyłoni jury powołane przez Organizatora.

11. Wzięcie  udziału  w  Konkursie  jest  równoznaczne  z  akceptacją  regulaminu

konkursowego  oraz  zgodą  na  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestnika.

Administratorem  danych  osobowych  jest  Miejska  Biblioteka  Publiczna  

w Starachowicach.

12. Dane kontaktowe:

Miejska Biblioteka Publiczna 

im. A. Dygasińskiego w Starachowicach

ul. Kochanowskiego 5

27-200 Starachowice

tel. 41  274-76-06

      41  274-20-76

       509 490 226

e-mail.: mbp.starachowice@op.pl


