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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
dla uczniów klas I-III szkół podstawowych 

 
1. Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym 
Sączu.  
  
2.Temat prac konkursowych brzmi: 
 

„ROGAŚ I INNI – mój ulubiony zwierzęcy bohater książkowy”. 
 

Tematyka konkursu nawiązuje do twórczości Marii Kownackiej w związku z 35. 
rocznicą śmierci pisarki, która przypada 27 lutego 2017r. Na stronie biblioteki 
utworzona będzie zakładka poświęcona postaci M. Kownackiej i wybranym książkom 
dla dzieci z literackim motywem zwierzęcego bohatera. 
 
3.  Celem konkursu jest: 
 
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, 
- nauczenie rozumienia pojęć identyfikujących książkę takich, jak: autor, tytuł, 
bohater, ilustracja. 
- zainteresowanie książkami, w których występuje bohater zwierzęcy, 
- uwrażliwienie na piękno przyrody i losy zwierzęcych bohaterów książkowych 
opowieści, 
- kształtowanie wrażliwości estetycznej.  
 
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice 
plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) związanej z tematem 
konkursowym. 
 
5. Prace mogą być w dowolnym formacie, ale nie mniejszym niż format A4. Praca 
może przedstawiać  np. książkową scenkę z udziałem bohatera lub jego  postać. 
 
6. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III ze szkół podstawowych powiatu i 
miasta Nowy Sącz. 
 
7. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców 
albo opiekunów, który należy dołączyć do karty zgłoszenia (zał.1i 2) 
 
8. Zasady udziału w konkursie: 
 
- 1 szkoła może przesłać maksymalnie 20 prac uczniowskich  -  kwalifikacji prac do 
konkursu dokonuje jury szkolne, 
- praca powinna posiadać 1 autora,  
- praca musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu. 
- jeden uczeń może zgłosić na konkurs 1 pracę, 
- na odwrocie praca powinna być podpisana:  Imię i Nazwisko ucznia, klasa, pełna 
nazwa szkoły (pieczątka Szkoły), nazwa/imię bohatera, autor/tytuł książki, z której 
pochodzi bohater , 
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- szkoła składająca  prace uczniów powinna  dołączyć kartę zgłoszenia (zał. 1) oraz 
zgody rodziców/opiekunów na wykorzystanie danych osobowych ucznia (zał. 2) 
 
9. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs będą do odbioru w Czytelni PBW w 
Nowym Sączu po 20 maja 2017r. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 
 
10. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie 
zostaną zakwalifikowane do konkursu. 
 
11. Do oceny złożonych prac zostanie powołane  Jury. Jury przyzna najlepszym 
pracom nagrody rzeczowe i wyróżnienia. 
 
12. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę:  
- oryginalność wykonanych prac,  
- zgodność z tematyką konkursu,  
- umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki 
konkursu.  
 
13. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 
nieprzyznania nagród. 
 
14.Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 
ostateczna. 
 
15. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 
równowartość pieniężną. 
 
16. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się Regulaminu na stronie 
internetowej biblioteki - www.pbwnowysacz.pl 
 
17. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową i zgodami rodziców/opiekunów 
należy przysyłać pocztą lub składać do 25 marca 2017 r. w Czytelni Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu (ul. Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz) z 
dopiskiem Konkurs plastyczny ”Rogaś i inni”. 
 
18. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 
 
19. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawach pokonkursowych w 
siedzibie biblioteki pedagogicznej podczas  Tygodnia Bibliotek w okresie 8-15 maja 
2017r.  
 
20. Lista laureatów w marcu zostanie umieszczona na stronie biblioteki. Rozdanie 
nagród zwycięzcom konkursu nastąpi na uroczystym spotkaniu w siedzibie biblioteki 
pedagogicznej. O  terminie wręczenia nagród szkoły  zostaną powiadomione przez 
Organizatora.  
 

 
Postanowienia końcowe. 
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21. Zgłoszenie pracy na konkurs uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu, 
wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
28.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz 
przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Nowym Sączu. 
 
22. Kartę zgłoszenia i Regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można 
uzyskać bezpośrednio w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej (ul. Narutowicza 2,  
Czytelnia) lub pobrać na stronie www.pbwnowysacz.pl - zakładka Aktualności. 

23. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy 
konkursowej oraz na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich 
polach eksploatacji 

24. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin. 

25. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów 
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pbwnowysacz.pl/

