
                    PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ 
 

 Akademia Kultury i Sztuki 
 

Regulamin konkursu plastycznego na okładkę do ulubionej książki młodzieżowej. 

pt. „Wartościowa książka dla wartościowej młodzieży” 

 

I. Organizator konkursu: 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia 

Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. 

II.  

 Cele konkursu: 

1. Promowanie czytelnictwa obyczajowego wśród młodzieży. 

2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

3. Rozwijanie umiejętności plastycznych. 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, gimnazjów i 

szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego. 

2. Pracę musi wykonać jeden uczeń. 

 

IV.  Warunki uczestnictwa: 

1. Na konkurs można zgłaszać indywidualne prace plastyczne wykonane samodzielnie, 

dowolną techniką, w formacie A4, A3 będące projektami okładek ulubionych książek 

dla młodzieży o tematyce społecznej i obyczajowej. 

2. Proponowane książki muszą przekazywać wartości humanistyczne godne 

rozpowszechniania wśród młodzieży. 

3. Praca nie może być kopią twórczością innego autora. 

4. Okładka powinna zawierać czytelny tytuł książki, imię i nazwisko jej autora oraz 

dołączone GODŁO/PSEUDONIM ARTYSTYCZNY Uczestnika konkursu. 
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                  5. Tylna część okładki powinna zawierać: 

- krótką samodzielną recenzję książki (maksymalnie 10 zdań), 

- notkę biograficzną pisarza (maksymalnie 5 zdań). 

6.  Prace należy nadsyłać lub dostarczać na adres:  

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia 

Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego  

ul. Głogowska 147,  60-206 Poznań.  

Na kopercie powinien znajdować się dopisek: KONKURS NA OKŁADKĘ. 

7. Do koperty Uczestnik wkłada pracę opatrzoną godłem/pseudonimem artystycznym, 

oraz zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem/pseudonimem artystycznym,  

w której znajdą się: imię, nazwisko Uczestnika oraz dane umożliwiające kontakt,  

a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika do celów konkursowych. W przypadku osób niepełnoletnich, także zgodę 

prawnych opiekunów. Uczestnik podaje także nazwę i adres szkoły, pieczęć 

podłużną szkoły oraz telefon kontaktowy.  

8. Prace należy nadsyłać do 20 listopada 2015 r. Liczy się data stempla pocztowego 

lub przyjęcia pracy w szkole. 

9. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom nadesłanych prac.  

10. Nadesłane prace oceni Jury złożone z trzech nauczycieli Gimnazjum i Liceum im. 

Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. 

11. Rozstrzygnięcie  konkursu odbędzie się  14 grudnia 2015 r. O szczegółach szkoły 

zostaną poinformowane e-mailowo lub telefonicznie. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

13. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody. 

14. Autor zwycięskiej pracy wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie pracy przez 

Gimnazjum i Liceum im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr 

Zmartwychwstania Pańskiego. 

15.  Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (o ochronie 

danych osobowych - Dz.U. nr 133 poz. 883). 

16. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu. 
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KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

 

Zespół nauczycieli dokona oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami: 

1. Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową. 

2. Poprawność językowa i zapisu. 

3. Czytelność i atrakcyjność pracy.  

4. Samodzielność wykonania. 

5. Połączenie obrazu i pisma w jedną całość. 

6. Oryginalność kompozycji oraz zastosowane techniki plastyczne. 

 

Skala punktacji 0 – 5. Maksymalna liczba punktów - 30. 

 


