
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Namaluj swoją okładkę” 

 

1. ORGANIZATOR 
1.1. Biblioteka Publiczna w Pruchniku 

 

2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 
2.1. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki ulubionej 

książki. Uczestnik konkursu nie może naśladować istniejącej publikacji, ma stworzyć 

własną wizję obwoluty. Konkurs jest organizowany w ramach Tygodnia Bibliotek. 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Pruchniku. 

2.2. Prace w formacie A4 (żaden inny format) mogą być wykonane w dowolnej technice 

plastycznej oraz rysunkowej. Prace przestrzenna z gotowymi elementami nie będą 

brane pod uwagę. 

 

3. CELE KONKURSU 
3.1.  Zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek. 

3.2.  Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i 

młodzieży. 

3.3.  Poszukiwanie twórczych rozwiązań. 

3.4.  Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego. 

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA:  
4.1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych w gminie Pruchnik. 

Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:  

- I kategoria – uczniowie klas I-III szkół podstawowych  

- II kategoria – uczniowie klas IV –VI szkół podstawowych. 

 4.2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie przez uczestnika jednej pracy, wykonanej 

samodzielnie. Projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji. 

              4.3. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. 

                      4.4. Prace powinny być wyraźnie opisane i zawierać:  

              - imię i nazwisko uczestnika,  

                            - klasa,  

              - nr telefonu,  

                            - tytuł pracy. 

        4.5. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

 



5. TERMIN DOSTRACZANIA PRAC: 
5.1. Prace można dostarczać do 12.05.2021 roku na adres: Biblioteka Publiczna w 

Pruchniku ul. Markiewicza 20, 37-560 Pruchnik, Tel. (16) 628 81 20 

5.2.  Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Tygodnia 

Bibliotek. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie możliwości 

wręczenia nagród w danym terminie, zwycięzcy zostaną nagrodzeni w inny, możliwy 

sposób, o którym wcześniej również będą poinformowani. 

 

6. KRYTERIUM OCENY PRAC KONKURSOWYCH: 
6.1. Do przyznania nagród uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora. 

6.2.  Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: sposób 

ujęcia tematu, oryginalność okładki, walory artystyczne, kompozycja, warsztat pracy, 

interpretacja własna. 

 

7. UWAGI KOŃCOWE: 
7.1.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu. 

7.2.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu [Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 

926, ze zm.)]. 

7.3. Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz w 

Kwartalniku Ziemia Pruchnicka. 

 

8. KONTAKT: 
Centrum Kultury Sportu i Turystyki – Biblioteka Publiczna 

ul. Ks. Bronisława Markiewicza 20  

37-560 Pruchnik  

tel. 16 628 81 20, 

e-mail. gbppruchnik@op.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


