
Regulamin konkursu plastycznego  

„Plakat promujący czytelnictwo”  

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 

,,Znajdziesz  mnie w bibliotece’’ 

8-15 MAJA 2021 

 

1. Cele konkursu: 

- zachęcanie uczniów do czytania, 

- promocja książki i biblioteki, 

- promowanie młodzieży uzdolnionej plastycznie, 

- rozwijanie umiejętności plastycznych,  

- prezentowanie talentów. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie ul. 

Starowiejska 81, 87-603 Wielgie 

3. Tematyka konkursu: 

·          plakat powinien nawiązywać tematycznie do książki i czytania, 

·          ma promować książkę i czytanie. 

 

4. Uczestnicy konkursu: 

- Konkurs w dwóch kategoriach  

I kategoria klasy I-III 

II kategoria klasy IV-VI 

Dla czytelników bibliotek w Wielgiem, Czarnem i Zadusznik. 

 

5. Wymagania dotyczące prac konkursowych: 

- prace plastyczne wykonane ręcznie i nawiązujące do tematyki konkursu, 

- technika prac dowolna 



- format prac: A-3 lub większy, układ pracy: poziomy lub pionowy, 

- prace na odwrocie powinny być opatrzone informacją o autorze: imię, nazwisko, 

szkoła, klasa, 

6. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora w terminie 

późniejszym. 

7. Kryteria oceny prac: 

- związek pracy z tematem, 

- wartość artystyczna, 

- zachowanie funkcji i cech plakatu, 

- koncepcja i kompozycja plakatu, 

- estetyka pracy. 

8. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.okib.pl i fanpage’u na facebooku w dniu 14.05.2021r.   

9. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe za I,II i III miejsce w dwóch 

kategoriach wiekowych. Odbiór nagród w wyznaczonym terminie. 

10. Postanowienia dodatkowe:  

- prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

- zwycięzcy otrzymają nagrody, pozostali uczestnicy dyplomy i drobne upominki, 

- z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatora. Udział w konkursie 

jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych 

prac konkursowych w ramach działalności organizatora.   

- wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie i sporne rozstrzyga Organizator, 

- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z 

uroczystości rozstrzygnięcia konkursu, 

- każda praca powinna mieć tylko jednego autora, w  konkursie nie mogą brać udziału 

prace zbiorowe.  

- każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.   

 

Termin składania - do 12.05.2021 r. w bibliotekach w Wielgiem, Czarnem i 

Zadusznikach. 

 


