
 

Postanowienia ogólne, dotyczące wszystkich kategorii konkursowych 

1. Prace należy z przesłać do 05 maja  2020 roku  na wskazany adres:   

marzena.ratajczyk.sp28@gmail.com   
/ nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu  /       
lub poprzez mobiDziennik – WIADOMOŚCI - nauczyciele- Marzena Ratajczyk           

2. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa. 

3. Do pracy należy dołączyć Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna/ - pobrane ze strony szkoły,                               

podpisane i zeskanowane. 

4.  Koordynatorem  konkursu jest Biblioteka  Szkoły Podstawowej  nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego                           

w Poznaniu.  

5.  W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc                                        

oraz wyróżnienia. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich rodziców/opiekunów 

prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu                               

oraz w celach marketingowych Organizatora (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)                                

z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych       

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W).  

7. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród powiadomimy laureatów i finalistów drogą elektroniczną. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac do promocji czytelnictwa,                                           

w tym również publikacji i prezentacji prac podczas uroczystego finału w Szkole Podstawowej                                                       

nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego  w Poznaniu a także na stronie internetowej szkoły.  

 

Regulamin kategorii plastycznej  

1. Uczestnicy konkursu wykonują prace - Kreatywny Pamiętnik Czytelnika w formacie A5.  
2. Prace  plastyczne wykonane dowolną techniką (papiery, tektura, kredka, ołówek, farby plakatowe, 

akwarela, grafika tradycyjna, kolaż, scrapbooking, stemple itp.). 
3. PRACE PLASTYCZNE - Kreatywny pamiętnik czytelnika przesyłamy również w wersji  i drogą elektroniczną                               

– prosimy o przeslanie zdjęć przedstawiających efekty pracy plastycznej. Ilość zdjęć ilustrujących 

Kreatywny Pamiętnik Czytelnika nie może przekroczyć sześciu, a ich ilość powinna pozwolić na obiektywną 

ocenę całości PRACY PLASTYCZNEJ. 
4.  Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetykę wykonania.  

 

Regulamin kategorii literackiej  

1. Uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie napisane prace - Kartka z PAMIĘTNIKA CZYTELNIKA                                      

- inspirowane myślą Carlosa Ruiza Zafona:                                                                                                                                                                                        

„Książki są lustrem, widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie.” 
o Prace nie mogą zawierać streszczeń omawianych utworów. 

o Kartka z PAMIĘTNIKA CZYTELNIKA powinna  odzwierciedlać refleksje, wydarzenia, przeżycia ... 

związane  z książką i czytaniem. 

2. Prace konkursowe (maksymalnie 3 strony druku, format A4, czcionka Times New Roman 12)                                                                             

- powinny być opatrzone  podpisem autora. 
3. PRACE  LITERACKIE przesyłamy wyłącznie w wersji i drogą elektroniczną. 
4.  Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, trafność ujęcia tematu oraz poprawność językową                                                          

i formy.  
 

mailto:marzena.ratajczyk.sp28@gmail.com


Regulamin kategorii medialnej  

1. Prace medialne mogą być wykonywane indywidualnie lub przez dwuosobowe zespoły.  
2. Praca konkursowa inspirowana hasłem konkursu powinna być zapisana i udostępniona on-line.    

o Film nie może być dłuższy niż 5 minut i powinien odtwarzać się w programach: Windows Media 

Player  lub Movie Maker. 

o Prezentacja multimedialna może zawierać  maksymalnie 30 slajdów i otwierać się                                             

w programach: Prezi, PowerPoint. 

3. PRACE  MEDIALNE przesyłamy wyłącznie w wersji i drogą elektroniczną. 
4. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność i kreatywność pomysłu oraz innowacyjność 

wykorzystania narzędzi cyfrowych. 


