
 KONKURS   PLASTYCZNY  NA  PLAKAT  PROMUJĄCY  BIBLIOTEKĘ  I  CZYTELNICTWO 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

 

I ORGANIZATORZY : 

- Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Grabowskiego w Kętach, 

- Biblioteka Szkolna Powiatowego Zespołu nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. 

Wyspiańskiego w Kętach 

II TEMAT KONKURSU: 

PLAKAT  PROMUJĄCY  BIBLIOTEKĘ 

 i  CZYTELNICTWO 

Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu promującego bibliotekę i czytelnictwo przy 

wykorzystaniu różnych technik plastycznych. 

III CELE : 

1.Rozbudzanie zainteresowania  biblioteką. 

2.Mobilizowanie uczniów do czytania. 

3. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu. 

4. Popularyzowanie działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z  zakresu różnych technik 

plastycznych. 

IV WARUNKI UCZESTNICTWA :  

Konkurs skierowany jest do uczniów 7 klas szkół podstawowych, uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

1.Uczestnicy indywidualnie przygotowują prace plastyczne przy zachowaniu formy plakatu. 

2. Każdy plakat powinien być opatrzony hasłem promującym bibliotekę i czytelnictwo. 

3.Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3 dowolną techniką 

plastyczną ( np. rysunek,malarstwo, kolaż, techniki mieszane). 

4. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko 1 pracę. 



5. Zgłoszone do konkursu plakaty przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają 

zwrotowi. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych oraz 

wykorzystania ich w materiałach promocyjnych. 

7. Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą :  

- imię i nazwisko autora, klasę, wiek uczestnika, adres szkoły wraz z e- mailem, adres 

uczestnika, nr tel. Kontaktowego, 

-w przypadku gdy praca reklamuje konkretny tytuł książki, należy dołączyć informację 

zawierającą imię i nazwisko autora reklamowanej książki, tytuł oraz nazwę wydawnictwa, 

-prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane,  

- prace nie podlegają zwrotowi, 

- ocenie podlegają także walory estetyczne pracy ( prace mogą być oprawione) 

V TERMINY :  

1.Czas trwania konkursu od  4 października  do 4 grudnia 2017 roku. 

2. Prace należy dostarczyć osobiście w terminie do 4 grudnia do Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. A. Grabowskiego, ul. Wł. Reymonta 2  w Kętach lub do Biblioteki Szkolnej 

Powiatowego Zespołu nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego, ul. St. 

Wyspiańskiego 2 w Kętach. Prace przyniesione po wyżej wymienionym terminie nie wezmą 

udziału w konkursie. 

3. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy konkursu zostaną 

powiadomieni przez Organizatora. 

VI OCENA I NAGRODY ;  

1.Oceny prac konkursowych dokona powołane przez Organizatora jury.  

2.Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

3. Prace będą eksponowane na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kętach  oraz  w 

Bibliotece Szkolnej Powiatowego Zespołu nr 11 Szkól Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w 

Kętach. 

VII KONTAKT :  

Informację o konkursie można uzyskać pod numerem tel. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach  

(33 )845 28 66 

e- mail joanna.podwika@wyspian.pl 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych :  

Zwycięstwo wiąże się  z przekazaniem praw autorskich Organizatorom ( art. 50 Ustawy z dnia 

 4. 02..1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. 1994 nr24 poz. 83). Zgłoszenie pracy 

do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniu zgody przez 

autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach 

promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych  i 

wizerunku do celów  przeprowadzenia konkursu na plakat promujący czytelnictwo zgodnie z 

przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101  

poz. 926 z późniejszymi zmianami ). 

Udział w konkursie jest równoznaczny z  akceptacją regulaminu. 

  

                                    

 

                                                  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 


