
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOMŻY 
Filia Nr 1 

 

ogłasza konkurs plastyczny  

pt. „Pobliskie wody i strumyki” 

pod patronatem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży 

z okazji Światowego Dnia Wody (22.03) 

 

Konkurs ma być inspiracją do pogłębienia wśród dzieci i młodzieży  wiedzy  na  temat  

otaczającego  środowiska naturalnego  i  zwróceniem  uwagi na  rolę  wody  jako  źródła   

życia  na  ziemi. 

Cele konkursu: 

 

Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej i regionalnej mieszkańców 

Łomży i okolic  w zakresie:  

 znaczenia wody dla życia na Ziemi,  

 wpływu wody na bioróżnorodność oraz zdrowie człowieka,  

 kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych, 

 budzenie świadomości osobistego wpływu na zmiany w środowisku, 

 zachęcanie do poznawania pobliskiego krajobrazu, 

 rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego. 

 

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.  

 

Praca konkursowa powinna być wykonana dowolną płaską techniką malarską (akwarela, 

farby plakatowe, akrylowe, gwasz, kolaż, batic) umożliwiającą jej ekspozycję w antyramach. 

  

Prace mogą wykorzystywać typowe dla regionu motywy np.: nazwę miejscowości, mosty, 

stawy, strumyki, charakterystyczne rośliny i zwierzęta. 

 

Format pracy jest dowolny, ale nie powinien przekraczać wymiarów: 90 cm (pion)  

65 cm (poziom). 

 

Na odwrocie pracy należy zamieścić następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz 

nazwę szkoły i klasy, nr telefonu lub e-mail opiekuna. 

 



Do pracy powinna zostać dołączona karta zgłoszeniowa wypełniona i podpisana przez autora 

oraz rodzica lub opiekuna prawnego. Prace bez karty zgłoszeniowej nie będą oceniane. 

 

Prace można składać osobiście lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży 

Filia Nr 1, ul. Polna 16, 18-400 Łomża w terminie do 31.03.2022 r. 

 

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu w dwóch kategoriach 

wiekowych (klasy I- IV i klasy V- VIII) 

 

Kryteria oceny : 

– zgodność pracy z tematem konkursu; 

– kreatywność; 

– staranność wykonania; 

– ogólne wrażenia artystyczne. 

 

Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia.  

 

Ogłoszenie  wyników  i  wręczenie  nagród  nastąpi  w  Filii  Nr  1  MBP w  Łomży,  

ul. Polna16, w dniu 19.04.2022 r. /wtorek/ o godz. 12:00 w czasie trwających Dni Literatury 

Dziecięcej. 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników i wręczenia 

nagród. 

 

Nagrodzone prace prezentowane będą w siedzibie Filii Nr 1 przy ul. Polnej 16 oraz na stronie 

internetowej MBP w Łomży (www.mbp-lomza.pl).  

 

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora, który  

zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz 

prezentowania na wystawie, a także w celach promocyjnych w prasie i na stronie internetowej 

Organizatora. 

 

Udział w konkursie jest równocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb konkursu oraz filmowanie, fotografowanie i bezpłatne publikowanie 

prac oraz wizerunku ich autorów na stronie internetowej Biblioteki. 

 

Informacje o konkursie uzyskać można pod numerem telefonu 86/ 212 50 29. 

 

         ZAPRASZAMY!!! 

 

 

http://www.mbp-lomza.pl/

