
REGULAMINY KONKURSÓW PLASTYCZNYCH, OGŁOSZONYCH Z OKAZJI 

ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH (23 KWIETNIA) 

 

1. Cele: 

• promocja książki, biblioteki i popularyzacja czytelnictwa, 

• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, inwencji i kreatywności uczniów,  

• kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne,    

• pobudzenie aktywności twórczej, 

2. Zasady uczestnictwa: 

➢ W konkursach mogą wziąć udział uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych z 

terenu gminy Zaniemyśl oraz osoby dorosłe. 

➢ Termin składania pracy (wraz z formularzem zgłoszeniowym) upływa 8 maja 2021 

roku, termin ogłoszenia wszystkich wyników konkursów zaplanowano na dzień 17 

maja br. Prace należy składać do siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl, 

ul. Sienkiewicza 4. 

➢ Uczniowie, którzy zdecydują się na udział w proponowanym konkursie, 

przygotowują jedną autorską pracę konkursową zgodne z tematem, czyli:  

o kl. I – Ilustracja do książki, przeczytana przez rodziców, dziadków lub 

nauczyciela, format pracy A4,       

o l. II –Ilustracja do okładki ulubionej książki lub nowo przeczytanej przez 

rodziców, dziadków lub nauczyciela, format pracy A4, 

o kl. III – Zakładka dwustronna do ulubionej lub nowo poznanej książki, 

zawierająca charakterystyczne elementy nawiązujące do treści. Kształt 

zakładki dowolny -  maksymalna wysokość – 25 cm, szerokość – 10 cm. 

o dorośli – Lista 10 książek serdecznych – wykonanie plakatu A3 do swoich 

przeczytanych książek, do których wraca się z potrzeby serca, które poprawią 

nastrój, a czasem pomagają w podjęciu decyzji. 



➢ Technika i układ kompozycji prac – dowolny do wyboru przez uczestnika konkursu, z 

wyłączeniem techniki przestrzennej, materiałów sypkich, plasteliny, aby nie 

pobrudziły książek, jeśli chodzi o uczniów szkoły podstawowej. Dorośli mają za 

zadanie wykonanie plakatu z okładkami książek, imionami i nazwiskami ich autorów, 

które polecają do czytania innym. 

➢ Konkurs ma charakter indywidualny, praca musi być wykonana samodzielnie przez 

ucznia/osoby dorosłe.  

➢ Uczestnik bierze udział w konkursie po złożeniu pracy wraz z wypełnionym i 

podpisanym przez rodziców/opiekunów prawnych Formularzem zgłoszenia 

uczestnika do konkursu plastycznego. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą 

oceniane. 

➢ Na odwrocie pracy plastycznej (ilustracji, plakatu) powinna znaleźć się metryczka 

zawierająca:  

-  imię i nazwisko ucznia, klasę ( lub osoby dorosłej ) 

-  nazwę szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu. 

             Natomiast do zakładki należy dołączyć powyższe dane na sznurku, lince, ew.      

osobnej karteczce przyczepionej do tej pracy. 

3. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora będzie oceniała prace pod względem: 

-       pomysłowości i zgodności w ujęciu tematu, książek 

-       walorów artystycznych (z uwzględnieniem estetyki), 

-       wykorzystania różnorodnych technik plastycznych, 

-       samodzielności wykonania. 

4. Autorki/rzy zwycięskich prac otrzymają nagrody oraz dyplomy.  

 

 


