
 

 

Regulamin konkursu plastyczno - czytelniczego 
pt.:„Książka na wakacje” 

 

 

Na początku maja obchodzony jest Tydzieo Bibliotek, którego celem jest podkreślenie roli czytania                  

i bibliotek oraz zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeostwa. Tegoroczne hasło Tygodnia 

Bibliotek brzmi: „Biblioteka. Oczywiście!”. W nawiązaniu do tego hasła Biblioteka Szkoły Podstawowej         

w Wojniczu wraz zGminną Biblioteką Publiczna w WOJNICZU  ogłasza konkurs plastyczno - czytelniczy pt. 

„Książka na wakacje!” skierowany do uczniów klas I-VI szkół podstawowych z Gminy Wojnicz. Celem 

konkursu jest promocja czytelnictwa oraz pokazanie zalet, jakie niesie ze sobą czytanie książek. 

 

CELE KONKURSU 

 

• Popularyzacja książki i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 

• Ukazanie korzyści wynikających z czytania książek; 

• Rozwijanie zainteresowao i zdolności uczniów; 

• Propagowanie ilustracji jako formy wypowiedzi artystycznej. 

 

TEMATYKA I FORMA PRAC 

 

1. Tematem konkursu jest odpowiedź na pytanie: Dlaczego warto czytad książki we wakacje  i jakie 

książki czytad. 

2. Prace należy wykonad w formie dowolnej w formacie A4, lub w A3 

3. Każda praca musi zawierad tytuł, ilustracje i dane wykonawcy. 

4. Technika wykonania dowolna: malarstwo, rysunek, grafika komputerowa i in.  

5. Na odwrocie każdej planszy należy umieścid:  

• tytuł pracy; tytuł książki do której została wykonana ilustracja, autora książki 

• nazwę i adres szkoły biorącej udział w konkursie; 

• imiona i nazwiska uczniów tworzących rysunek; 

• klasę, do której uczęszczają uczniowie; 

• imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna. 

6. Do każdej pracy należy dołączyd wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (załącznik nr 1), 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (załącznik nr 2) 

oraz OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ (załącznik nr 3). 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W konkursie mogą wziąd udział uczniowie klas I - VI szkoły podstawowej 

2. Prace mogą byd tworzone w grupach kilkuosobowych lub indywidualnie. Organizator dopuszcza 

konsultacje i wsparcie nauczyciela. 

3. Zgłaszane mogą byd wyłącznie prace wykonane samodzielnie przez uczniów, nigdy wcześniej 

niepublikowane i nienaruszające praw autorskich. 

 

 

ZASADY OCENY I WYBORU PRAC 



 

 

 

1. Oceny prac dokona trzyosobowa Komisja powołana przez Organizatora konkursu. 

2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:  szkoła podstawowa, gimnazjum. 

3. Prace wykonane grupowo i indywidualnie będą oceniane równoważnie. 

4.  będą oceniane według następujących kryteriów: 

• zgodnośd pracy z tematyką i regulaminem; 

• czytelnośd przekazu; 

• pomysłowośd, oryginalnośd, kreatywnośd; 

• samodzielnośd i estetyka wykonania (czystośd, starannośd itp.). 

5. Ocenianie będą wyłącznie prace, które spełniają wszystkie warunki zawarte w Regulaminie. 

6. Decyzje Komisji są ostateczne. 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

 

1. Prace plastyczne należy złożyd osobiście w Sekretariacie lub Czytelni Biblioteki Szkolnej w Wojniczu 

do 20. 06.2017r.  lub przesład pocztą na adres: SP im św. Jana Kantego w Wojniczu 

32-830  Wojnicz  z dopiskiem „Konkurs plastyczno - czytelniczy „Książka na wakacje!” 

2. Prace należy zapakowad w podpisaną sztywną teczkę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za  

zagubione, niekompletne lub uszkodzone prace.  

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły i Biblioteki Szkolnej oraz 

GBP 

4. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub wręczone osobiście. Wręczenie nagród odbędzie się w 

siedzibie Biblioteki SP Wojnicz    dnia 22.06. 2017r. O godz. 12 .30 . 

  

1. Komisja dokona wyboru najlepszych prac i przyzna nagrody za I, II i III miejsce w kategoriach 

wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum. 

2. Szkoła, która zdobędzie pierwsze miejsce otrzyma nagrody książkowe   przeznaczeniem do 

biblioteki szkolnej.  

3. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród. 

 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 

1. Wszystkie prace stają się własnością Organizatora konkursu. 

2. Uczestnicy poprzez przysłanie pracy na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora Konkursu oraz zgadzają się na upowszechnianie jego wyników z 

zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 

2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu, przeniesieniem bezpłatnie praw 

autorskich na Bibliotekę SP  Wojnicz oraz zgodą na publikację zdjęd i prac konkursowych 

zamieszczanych na stronie i w publikacjach Biblioteki SP Wojnicz. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 



 

 

Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imiona i nazwiska 
autorów pracy 

 

Klasa  

Nazwa i adres szkoły  

Nr telefonu i e-mail 
szkoły  

 

Imię i nazwisko 
nauczyciela-opiekuna 

 

Nr telefonu i e-mail 
nauczyciela-opiekuna 

 

 

1. Oświadczam, że jako zgłaszający pracę konkursową do udziału w Konkursie jestem jej 
wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, 
ani obowiązujących przepisów prawa. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 
postanowienia. 

3. Przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, nieograniczenie i bezterminowo całośd autorskich 
praw majątkowych do pracy zgłoszonej w Konkursie plastycznym pt.: „Książka na 
wakacje!”. 

 

 
 

 
                                                         …………………………………..…………………………………….……………                                                           

(Miejsce, data i czytelny podpis nauczyciela-opiekuna) 
 



 

 

Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 
UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZO - CZYTELNICZEGO 
„KSIĄŻKA NA WAKACJE” TYDZIEO BIBLIOTEK - NPRCZ 

 
Dane osobowe zawarte w Karcie Zgłoszenia do Konkursu, będą przetwarzane przez Bibliotekę 
Szkolną z siedzibą w Wojniczu  przy ul. Rynek 30, 32-830 Wojnicz, wyłącznie w celu realizacji 
działao związanych z przeprowadzeniem ww. Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2135  z późn. zm).  
Dane będą udostępniane innym odbiorcom - na podstawie niniejszego oświadczenia. Uczestnik 
Konkursu wyraża zgodę na publikowanie i prezentowanie swojego imienia i nazwiska oraz pracy 
w na stronach internetowych Organizatora oraz w trakcie trwania wystawy prac konkursowych. 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu. 
 
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w w/w karcie zgłoszenia. 
Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem 
możliwości wzięcia udziału w Konkursie.   
 

 
…………………………………………..…………………………………………………………. 

(Miejsce, data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
 
 
*niepotrzebne skreślid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE  
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  

 
UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNO - CZYTELNICZEGO 

„KSIĄŻKA NA WAKACJE.” 
TYDZIEO BIBLIOTEK - NPRCZ 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

        (imię i nazwisko) 

zamieszkały/…………………………………………………………………………………………….…………………………………...... 

(pełny adres) 

jako rodzic / opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział w konkursie pt.: „Książka na wakacje” 

przez niepełnoletniego/nią……………………………………………………………………………….……………………………… 

(imię i nazwisko) 

zam. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełny adres) 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem ww. Konkursu i akceptuję jego 

warunki. 

 
 

…………………………..……………………………………………………………………. 
(Miejsce, data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


