
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

FOTOGRAFICZNO-LITERCKIEGO„ CZYTAM WSZĘDZIE”

PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA”

I. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu.

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy .

3. Prace konkursowe oceniane będą przez komisję konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele 
bibliotekarze.

4. Uczestnikami konkursu literackiego mogą być uczniowie klas I-VIII  Szkoły Podstawowej w 
Przybędzy.

II. Cele konkursu:

1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego spędzania wolnego czasu.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości literackiej.
3. Promocja czytelnictwa. 
4. Budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą. 
5. Rozwijanie zainteresowań z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów.
6. Doskonalenie umiejętności pięknego czytania. 

III. Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnicy konkursu wykonują zadania w następujących kategoriach:

- uczniowie kl. I – praca plastyczna (technika dowolna) na temat wybranej książki,

-uczniowie kl. II-III- praca plastyczna (technika dowolna) i literacka na temat wybranej książki,

-uczniowie kl. IV-VIII - zdjęcie i  opowiadanie lub wierszyk na temat czytania.

2. Konkurs trwać będzie od 23.04.2021r. do 21.05.2021r  . 

3. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

4. Prace w postaci zdjęć i plików tekstowych przesyłać należy do dnia 21.05.2021r.  drogą 
elektroniczną na adres  poczty internetowej

 klusakiwona@gmail.com          

 lub poczta@dszczotka.eu 

5. Każdy z uczestników może oddać tylko jedną pracę konkursową.

6. Prace konkursowe oceniane będą przez komisję w kilku kategoriach:

- prace uczniów klas I,

- prace uczniów klas II-III,
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-prace uczniów klas IV-VIIII.

7.Komisja przy ocenie prac będzie brać pod uwagę:

a) oryginalność pomysłu,

b) poziom literacki pracy (zasób słownictwa, kompozycja tekstu, poprawność zapisu),

c) walory artystyczne zdjęcia lub pracy plastycznej,

d) ciekawe/ zabawne ujęcie tematu.

8.Proces oceny prac jest tajny. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i  nieodwołalna.

9. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi podczas Dnia Dziecka 1 .06.2021 r.

10. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, 

b)  rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

IV. Polityka prywatności:

1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane

podmiotom trzecim.

2. Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i ze zgodą na 
wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu.

3. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość

ich poprawiania.


