Regulamin konkursu plastycznego
Temat: „OKŁADKA ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

1. Organizator :
 Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach
filia w Żernicy

6. Miejsce składania prac:
 Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach
filia w Żernicy (ul. Szafranka 9) według
godzin otwarcia biblioteki.

2. Kategorie:
 I kategoria: klasy I- III szkoły podstawowej
 II kategoria: klasy IV- VI szkoły podstawowej

7. Termin składania prac:
 do 6.06.2017r.

3. Cele konkursu:
 kształtowanie wyobraźni;
 zachęcenie dzieci do czytania książek;
 rozwijanie umiejętności kreatywnego
myślenia;
 zachęcenie utalentowanych dzieci do
prezentowanie zdolności plastycznych;
 rozwijanie wyobraźni.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:
 Jury wybierze najbardziej kreatywne prace w
dwóch kategoriach wiekowych;
 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na
tablicy ogłoszeń w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Pilchowicach – filia w Żernicy
(ul. Szafranka 9) oraz ogłoszone w ZSP w
Żernicy.

4. Warunki uczestnictwa:
 Temat pracy „Okładka ulubionej książki”
 W konkursie podstawowym zadaniem jest
przedstawienie okładki ulubionej książki
wykorzystując znajomość scenerii, sytuacji
przedstawianych w wybranej książce.
Ważne jest, aby autor zawarł w pracy
interpretację treści, nie naśladując istniejącej
publikacji, stworzył własną wizję okładki.
 Pracę plastyczną można wykonać na
dowolnym materiale (papier, karton, płótno,
itp.) w FORMACIE A4 lub A3.
 Okładka powinna zawierać czytelny tytuł
książki.
 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu
tylko 1 pracę.
 Na odwrocie pracy należy umieścić dane:
imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa,
szkoła, tytuł książki (na której została oparta
praca).
 Prace muszą być wykonane samodzielnie,
projekt musi odbiegać od wyglądu okładek
wydanych publikacji oraz zawartych w nich
ilustracji.

9. Zgłoszenie się uczestnika do konkursu jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
przez organizatora jego danych osobowych oraz
wizerunku na potrzeby konkursu (na mocy Ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997r.,Dz.U.nr 133 poz.833 z późn. zm.).

5. Kryteria oceny:
Jury oceniać będzie:
 zgodność pracy z regulaminem i tematem
konkursu,
 technikę i jakość wykonania,
 samodzielność i oryginalność,
 sposób ujęcia tematu,
 kreatywność.

10. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę
na nieodpłatne opublikowanie zgłoszonej pracy,
swoich danych osobowych, oraz nazwy placówki do
której uczęszcza na liście wyników, wprowadzenie do
sieci internetowej, publikację w prasie oraz dla celów
promocyjnych i innych działań organizatora.
11. Wykonane prace zostaną zatrzymane przez
organizatora.
12. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje
jego Regulamin.
13. Zgodę na udział w konkursie podpisuje
rodzic/opiekun prawny.
Wzór:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………… (imię i nazwisko)
w konkursie plastycznym pt. „OKŁADKA
ULUBIONEJ KSIĄŻKI” organizowanym przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilchowicach, filia w
Żernicy.
…………….……………………………..
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

