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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ZACZYTANA SZKOŁA” 

 

 

Cele Konkursu: 

 Rozwijanie czytelnictwa u młodzieży w wieku szkolnym. 

 Rozbudzanie potrzeb kulturalnych u młodzieży w wieku szkolnym. 

 

Regulamin Konkursu: 

§1 Organizator 

 

Organizatorem konkursu plastycznego jest Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach. 

 

§2 Czas trwania Konkursu 

 

Konkurs rozpoczyna się 24 października 2016 roku, a kończy 28 listopada 2016 roku. 

 

§3 Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach. 

2. Uczestnicy przygotowują pracę plastyczną – projektują plakat promujący czytanie książek przy 

wykorzystaniu dowolnej techniki. 

3. Praca powinna mieć format A3. 

4. Ważne, aby praca zawierała jasny przekaz wraz z tytułem. 

 

5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach 
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pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, 

wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 

 

§4 Termin i warunki dostarczenia prac 

 

1. Prace należy dostarczyć do Beaty Wica-Deik – bibliotekarz. 

2. Prace są zgłaszane do Konkursu przez nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, 

nazwisko i klasę, do której uczęszcza autor. 

3. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą oddawane. 

 

§5 Zasady przyznawania nagród 

 

1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu przyzna dwie nagrody: 

a) pierwsze miejsce zdaniem jury; 

b) pierwsze miejsce zdaniem publiczności – głosowanie na facebookowym profilu społecznościowym 

wCzytaj się. 

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 

5. Nagrodami głównymi są książki (literatura beletrystyczna). 

6. Dnia 6 grudnia 2016 r. odbędzie się uroczyste wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów. 

 

§ 6 

1. Prace dostarczone na konkurs zostaną opublikowane na facebookowym profilu społecznościowym 

wCzytaj się oraz zaprezentowane na wystawie na terenie szkoły. Zdjęcia prac wraz ze sprawozdaniem  

z przebiegu konkursu zostaną przekazane do organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół,  

pod nazwą Zaczytana Szkoła. 

2. Niniejszy regulamin jest dostępny na szkolnej stronie internetowej, na wCzytaj się, u nauczycieli zajęć 

artystycznych oraz u koordynatorów konkursu. 

 

Koordynatorzy: 

Beata Wica-Deik 

Marieta Konkol 


