
 

 

 

 

REGULAMIN 

 

KONKURSU LEGO® 

”Boguchwalski Rynek Przyszłości” 
 

 

I. Organizator 

 

Urząd Miejski w Boguchwale wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Boguchwale oraz 

Młodzieżową Radą Miejską. 

 

II. Cele konkursu 

 

 rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania życiem społecznym gminy, 

 rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych 

 

III.  Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku do 13 lat. 

2. Tematyka prac przestrzennych dotyczy Rynku Miejskiego w Boguchwale. Konkurs 

odbędzie się pod hasłem „Boguchwalski Rynek Przyszłości”. 

3. Technika prac: klocki LEGO® 

4. Format prac: prace przestrzenne o podstawie nie mniejszej niż 25x25 cm. 

5. Prace mają być indywidualne. 

6. Złożenie zgłoszenia konkursowego (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) na 

konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody – przez Uczestników i ich opiekunów – 

na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatorów oraz na publiczne 

wykorzystanie pracy plastycznej dla potrzeb konkursu i informowania o nim podczas 

wystawy. 

 

IV. Dane kontaktowe z Koordynatorem Konkursu 

 

Katarzyna Błońska-Mnich, Urząd Miejski w Boguchwale,  

tel. 17 87 55 255, e-mail: k.blonska@um.boguchwala.pl 
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V. Termin i miejsce składania prac:  

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w terminie do dnia 27 maja 2015 r. drogą 

pocztową, mailową lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Prace powinny być 

dostarczone w dniu 31 maja (niedziela) do godziny 14:00 na Rynek Miejski w Boguchwale do 

namiotu gminy Boguchwała.  

 

VI. Skład Jury 

 

W skład Jury wchodzą: Ewa Śliwa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Mariola Litwińczuk - 

Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Stanisław Husar - 

Doradca Burmistrza, Mariusz Kalandyk - Dyrektor Zespołu Szkół w Kielanówce, Ewelina 

Kuśnierz -Młodzieżowa Rada Miejska. 

 

VII. Nagrody 

 

Jury wybierze trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych do 7 lat oraz od 8-13 

lat. Przewidziane są również wyróżnienia. 

 

VIII. Ogłoszenie wyników 

 

Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 31.05.2015 o godz. 15:50 na 

Rynku Miejskim w Boguchwale oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej gminy 

www.boguchwala.pl. W tym dniu odbędzie się również wystawa wszystkich prac. 
 

http://www.boguchwala.pl/

