I Szkolny Konkurs Plastyczny „Zakładka do książki”

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.
Wisława Szymborska

REGULAMIN I SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Zakładka do książki”
§1.
Organizator
1. Organizatorami konkursu są nauczyciele z Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej:
Jolanta Pietruszka i Waldemar Kilar.
2. Konkurs odbywa się pod patronatem dyrektora szkoły Piotra Ciska.
§2.
Uczestnicy
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.
2. Konkurs ma charakter indywidualny.
§3.
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, która ma postać dwustronnej zakładki do
książki, wykonanej samodzielnie w dowolnej płaskiej technice plastycznej.
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy do organizatorów do dnia 23 kwietnia 2018
roku.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami
autora, wcześniej publicznie nieeksponowanymi i nienagradzanymi.
4. Wraz z pracą należy przesłać wypełnioną w wersji elektronicznej kartę zgłoszeniową
(Załącznik 1.)
§4.
Cele ogólne
1. Konkurs jest organizowany z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
2. Celem konkursu jest przede wszystkim:
• rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
• pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci,
• dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym,
• kształtowanie poczucia estetyki,
• doskonalenie sprawności manualnych,
• rozbudzenie świadomości poszanowania książek.
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§5.
Przebieg konkursu
1. Prace należy przekazać organizatorowi wraz z kartą zgłoszenia do dnia 23 kwietnia 2018 roku
do godz. 8:00.
2. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o uroczystej gali podsumowującej konkurs
odrębnym komunikatem.
3. Wręczenie nagród odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku podczas obchodów Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich.
§6.
Kryteria oceny
1. Jury w ocenie weźmie pod uwagę przede wszystkim:
• pomysłowość,
• oryginalność ujęcia tematu,
• estetykę wykonania pracy,
• samodzielność wykonania.
2. Werdykt jury jest ostateczny, a od jego wyniku nie przysługuje odwołanie.
§7.
Nagrody
1. Konkurs jest bezpłatny.
2. Laureaci otrzymują nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
§8.
Uwagi końcowe
1. Prace uczniów ocenia jury wyłonione przez organizatorów konkursu.
2. Organizator zwraca autorom dostarczone prace, zastrzega sobie jednak prawo do ich ekspozycji.
3. Do konkursu nie zostaną dopuszczone gotowe zakładki oraz prace zawierające gotowe elementy
zdobnicze.
Organizatorzy konkursu
Jolanta Pietruszka, Waldemar Kilar
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Załącznik 1.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
I SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„Zakładka do książki”
Imię i nazwisko autora pracy: .......................................................................................................
Klasa: ...........................................................................................................................................
Tytuł pracy: ..................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela: .......................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb I Szkolnego
Konkursu Plastycznego „Zakładka do książki” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 nr 922 z późn. zm.) oraz rejestracji fotograficznej
podczas wręczenia nagród.
…………………………………………….
(podpis uczestnika konkursu)

