
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

pt. „ Ilustracja do ulubionej książki” 

 

1) Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego 

2) Celem  konkursu plastycznego  jest propagowanie czytelnictwa w roku 2014r ogłoszonym                  

Rokiem Czytelnictwa oraz pobudzanie wyobraźni plastycznej, kreatywności, a także umożliwienie 

prezentacji uzdolnień. 

3) Temat konkursu: „ Ilustracja do ulubionej książki”   

4) Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: 

www.zs7.eu.  

Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

konkursnadzienksiazki@interia.pl  

5) Warunki uczestnictwa.   W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie warszawskich szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę,  wybraną przez siebie techniką plastyczną                

w formacie minimum A4, maksimum B1. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 

6) Na  odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko jej autora, tytuł pracy i książki do  jakiej 

została wykonana ilustracja  oraz dane placówki zgłaszającej pracę,  konieczne jest wypełnienie 

karty zgłoszeniowej oraz załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie                   

dla potrzeb konkursu.  

7) Termin i warunki nadsyłania prac.  Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą,                            

z dopiskiem „ Konkurs plastyczny –„Ilustracja do ulubionej książki” 

 do dnia 23 maja 2014r.(obowiązuje data stempla pocztowego) na adres Organizatora: 

Zespół Szkół Nr 7 

ul. Chłodna 36/46 

00-872 Warszawa 

8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.  

9) Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą oddawane.   

10) Prace będą oceniane przez pięcioosobowe jury.  

11) Przy ocenianiu prac będą brane następujące kryteria:  

Zgodność z  tematem 

Pomysł i kreatywność 

Estetyka i technika wykonania prac 

12) Nagrody zostaną rozdane w 4 kategoriach wiekowych:  

Szkoła podstawowa : klasy 1-3 , klasy 4-6 

Szkoła gimnazjalna 

Szkoła ponadgimnazjalna 

13) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05. 06. 2014r. Lista laureatów oraz zdjęcia ich prac zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej szkoły.  

14) Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu. 

15) Załączniki do regulaminu: karta zgłoszenia, oświadczenie uczestnika/opiekuna prawnego 

 

http://www.zs7.eu/
mailto:konkursnadzienksiazki@interia.pl


 

KARTA ZGŁOSZENIA 
KONKURS PLASTYCZNY 
„ Ilustracja do ulubionej książki” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Podpis opiekuna: 
 
 

 

 

 

 

Oświadczenie uczestnika konkursu 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez organizatorów konkursu 

zawartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Akceptuję 

postanowienia regulaminu konkursu „ Ilustracja do ulubionej książki”. 

 

……………………………………  

podpis uczestnika 

(bądź opiekuna prawnego 

w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

 

Imię i nazwisko ucznia/-ów  

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

(opiekuna) 

 

Nazwa i adres szkoły  

 

Tytuł książki  i pracy  

 


