
Regulamin konkursu plastycznego 

„Zakładka do książki z motywem bajkowym” 

 

 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Kleszczowie. 

II.  Cele konkursu 

1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. 

2. Rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni twórczej u dzieci.  

3. Kształtowanie świadomości poszanowania książek. 

III.  Zasady konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III naszej szkoły. 

2. Każdy uczeń może zgłosić wyłącznie jedną pracę. 

3. Ocenie podlegać będą prace spełniające następujące warunki: 

a) Na zakładce powinny wystąpić motywy nawiązujące do bajek lub 

baśni. 

b) Głównym materiałem wykorzystanym do zrobienia zakładki powinien 

być papier. 

c) Zakładka może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, 

malarstwo, kolaż, techniki mieszane). Mogą być użyte dowolne płaskie 

materiały, które nie zniszczą, nie pobrudzą książki. Nie wolno użyć 

plasteliny, materiałów sypkich. Zakładka może zawierać inne materiały, 

jednak nie powinny one powodować szkód w książce (np. farbowania 

stron). 

d) Kształt zakładki może być dowolny. 

e) Zakładka powinna być wykonana samodzielnie. 

4. Do pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca  imię  

i nazwisko autora oraz klasę, do której on uczęszcza. 

5. Zakładki oceni powołana przez organizatora Komisja według 

następujących kryteriów: 

– zgodność z warunkami zawartymi w pkt. 3 zasad konkursu; 

– staranność i estetyka wykonania; 

– wkład pracy; 

– trwałość konstrukcji. 

6. Prace niespełniające warunków niniejszego regulaminu nie będą 

oceniane. 

 

7. Prace należy składać w szkolnej bibliotece do 29 października 2021 r. 



8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 listopada  2021 r.  

na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej  

w bibliotece. 

9. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy. Organizator 

zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 

10. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy 

pokonkursowej w szkolnej bibliotece. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie dostarczone prace przechodzą na własność organizatora 

konkursu. 

2. Sprawy nieobjęte postanowieniami Regulaminu rozstrzyga organizator. 

3. Dostarczenie prac plastycznych na konkurs będzie jednoznaczne z 

potwierdzeniem, że uczestnicy zapoznali się z Regulaminem i akceptują 

jego postanowienia. 

4. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z 

konkursem. 


