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                                           REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

                                                 NA WYKONANIE EKSLIBRISU  

                                                BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

                                                       ORGANIZOWANEGO W RAMACH OBCHODÓW 

                                                       200 ROCZNICY ŚMIERCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

„ROK Z PATRONEM SZKOŁY” 

 

 

 

 

 

 

I Organizator konkursu 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie 

www.sp1parczew.pl 

e-mail: sp1parczew@wp.pl 

 

 

II Założenia konkursu 

 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu ekslibrisu biblioteki szkolnej. 

2. Celem konkursu jest: 

 Pozyskanie interesujących realizacji plastycznych  o oryginalnych rozwiązaniach 

artystycznych 

 Rozbudzanie kreatywności i zdolności twórczych 

 Promocja dziecięcej twórczości i odkrywanie talentów  

 

III Uczestnictwo w konkursie 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

2. Udział  w konkursie jest bezpłatny. 

3. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie Organizatora ( www.sp1parczew.pl)             

    i jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
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IV Warunki konkursu  

 

1. Pracą konkursową jest projekt w formie czarno-białej. 

2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną płaską ( ołówek, kredka, akwarela, 

plakatówka, tusz, grafika komputerowa - praca wykonana za pomocą komputera w technikach 

grafiki bitmapowej, wektorowej lub 3D,  itp. ) 

 

3. Zgłoszoną na konkurs pracę należy dostarczyć do Organizatora w dwóch wersjach: 

 w wersji elektronicznej (zapisanej na płycie CD ), pliki formatu PNG, SVG, XCF, JPG               

w rozdzielczości co najmniej 300 dpi 

 w wersji papierowej  format A4 

4. Na znaku książkowym  powinny być wyróżnione następujące elementy: 

 napis: "Ex libris" lub Exlibris  

 napis: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Parczewie 

 elementy kojarzące się z biblioteką oraz patronem szkoły Tadeuszem Kościuszką 

5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 2 prace. 

6. Praca nadesłana na konkurs może  mieć tylko jednego autora. 

7. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział                                    

    w konkursie, nie mogą w żadnej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem   

    jakichkolwiek innych prac. 

8. Każda praca powinna zawierać metryczkę : 

 imię i nazwisko autora 

 wiek autora 

 adres szkoły, tel./fax, adres e-mail szkoły 

9. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział                      

    w konkursie plastycznym. ( załącznik nr 1) 

 

V Organizacja konkursu 

1. Termin składania, nadsyłania prac:  30 kwietnia 2017 r. 

 2. Prace należy przesłać na adres:     

     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 

     ul. 11 Listopada 90, 21-200 Parczew 

3. Wszystkie nadesłane prace, spełniające warunki konkursu, zostaną ocenione przez           

     Komisję  Konkursową powołaną przez Organizatora. 

 4.  Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia  12 maja 2017 r. na tablicy informacyjnej biblioteki  

      szkolnej oraz  na stronie internetowej szkoły ( www.sp1parczew.pl) 
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VI Nagrody i warunki ich przyznania 

1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę.  

2.  Nagroda główna – tablet. 

3.  Przewiduje się wyróżnienie jednej lub kilku prac. Wyróżnieni autorzy otrzymają nagrody  

     rzeczowe w postaci książek i dyplomów. 

4.  Kryteria oceniania: 

 zgodność z tematem pracy 

 zachowanie charakterystycznych elementów dla ekslibrisu 

 pomysłowość i ogólne wrażenia estetyczne 

 

VI Uwagi końcowe: 

1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych. 

2. Wszystkie prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. 

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich eksponowanie    

    i publikowanie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

5. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

6.  Wszystkie dane uczestników będą wyłącznie wykorzystane do celów konkursu. 

7.  Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje       

     jego warunki. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

Organizatorzy 

 

 

 

 

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem 

konkursu - p. Jarosław Pastor 083 355 12 39     
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA  

W ORGANIZOWANYM KONKURSIE PLASTYCZNYM  

 NA WYKONANIE EKSLIBRISU  

                                         BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

                             ORGANIZOWANEGO W RAMACH OBCHODÓW 

                             200 ROCZNICY ŚMIERCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

 

 

 

1.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................................ 

                                                                                            (imię i nazwisko dziecka)   

w konkursie plastycznym na wykonanie ekslibrisu biblioteki szkolnej  

Szkoły Podstawowej nr 1 w Parczewie. 

 

2. Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  przez  organizatora  Konkursu  wizerunku  mojego   

dziecka oraz przetwarzania danych osobowych w  celach wynikających  

z organizacji  Konkursu  zgodnie  z  ustawą   z  dnia  29  sierpnia 1997r.  o ochronie danych 

osobowych  (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).    

 

3.Ponadto  wyrażam  zgodę  na  wielokrotne,  nieodpłatne  publikowanie  nadesłanej  przez  

moje  dziecko  pracy  konkursowej  w  materiałach  promocyjnych  związanych 

z  Konkursem,  prezentacjach  pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora oraz           w 

innych formach utrwaleń.          

 

 

 

 

.........................................................                                  ............................................................ 

               (miejscowość, data)                                                                  ( podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 


