
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
PLASTYCZNO - LITERACKIEGO Z OKAZJI

ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI 2022

I. Organizator

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

II. Cele konkursu

Najistotniejszym celem jest promowanie czytelnictwa i kultury języka oraz rozwijanie
wyobraźni i kreacji artystycznej. Zdaniem organizatorów forma konkursu jest zarazem
najlepszą, bo najatrakcyjniejszą i najbardziej efektywną metodą przybliżenia literatury
dzieciom i młodzieży. Konkurs ma promować literaturę przez zachęcanie do jej tworzenia.

III. Warunki uczestnictwa

1. Zadaniem uczestników ma być stworzenie bajki, opowiadania o dowolnej tematyce
historycznej, fantastycznej, popularnonaukowej itp. Uczestnictwo w konkursie polegać ma
na nadesłaniu pocztą lub osobistym dostarczeniu książek artystycznych o formacie
maksymalnie A4, od 10 do 30 stron każda. Za artystyczną uważana ma być książka
zawierająca tekst i ilustracje. Oba składniki mają mieć jednego autora - dziecko
uczestniczące w konkursie. Każda książka powinna posiadać stronę tytułową, notę
biograficzną o autorze z imieniem i nazwiskiem wraz z podobizną autora w formie rysunku
lub kolażu. Jeden autor może przekazać jedną pracę plastyczno-literacką .

2. Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany dla uczniów szkół
podstawowych klas od 3 do 8, z podziałem na na 3 grupy wiekowe: klasy 3 - 4 , 5 - 6, 7 - 8.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

4. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa, którą powinien podpisać rodzic lub osoba
uprawniona do reprezentowania dziecka.

IV. Kontakt

Osoba do kontaktu w przypadku pytań odnośnie konkursu: Marta Adamska,
e-mail: konkurs.sp28@gmail.com
tel.  61 842 82 54

mailto:konkurs.sp28@gmail.com


V. Termin i miejsce nadsyłania prac

Pracę oraz kartę uczestnika należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 08.04.2022 roku –
decyduje data wpływu pracy na poniższy adres, z dopiskiem “Konkurs Plastyczno-Literacki z
okazji Światowego Dnia Książki 2022”.

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
ul. Chojnicka 57
60-480 Poznań

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Jury będzie oceniać prace w każdej z podanych kategorii wiekowych.

2. Nagrody będą przyznawane indywidualnie.

3. Jury przyzna 3 nagrody w każdej z trzech kategorii wiekowych. Kryteria oceny prac:
samodzielność wykonania, kreatywność, walory artystyczne oraz literacko-językowe.

VII. Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu oraz terminie, miejscu i godzinie wręczenia nagród laureaci zostaną
poinformowani mailowo w dniu 22.04.2022 roku.

VIII. Publikacja prac

1. Spośród nadesłanych prac wybrane zostaną zaprezentowane szerszej publiczności
szkolnej i pozaszkolnej z wykorzystaniem świetlicowego FB, na którym zamieszczone
zostaną pliki zdjęciowe wraz z plikami audio (kwestia doboru lektorów pozostaje otwarta).
Organizatorzy planują również zorganizowanie na terenie szkoły wystawy nadesłanych
książek, której towarzyszyć może krótka prezentacja.

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie
nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

IX. Uwagi dodatkowe

1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

3. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane autorom, ale mogą być odebrane
do końca kwietnia 2022 r. po tym terminie Organizator zastrzega sobie prawo
przekazania prac na cele związane z promocją czytelnictwa.



Karta uczestnictwa w Konkursie Plastyczno - Literackim
z okazji Światowego Dnia Książki 2022

Imię i nazwisko autora: ..............................................................................

Klasa: ………………………….

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:

……………………………………………………………………………………

e-mail lub/i tel. (w przypadku kiedy rodzic/opiekun prawny sam wysyła pracę
podopiecznego  z uwagi na naukę zdalną, hybrydową lub inny rodzaj)

……………………………………………………………………………………

Szkoła – adres, telefon:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Nauczyciel zgłaszający:

……………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego zgodnie
z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez
Organizatora Konkursu przekazanych prac w dowolnym czasie i formie dla
celów promocyjnych Organizatora.

……………………………… …………………………………………
Miejscowość, data Podpis rodzica / opiekuna prawnego

autora pracy


