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Regulamin konkursu plastycznego „Czytanie - OK” 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie. 

 

2.  Cele konkursu: 

 propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych ; 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką; 

 wyzwalanie twórczej aktywności społeczności szkolnej; 

 prezentowanie talentów i uzdolnień młodzieży i nauczycieli. 

 

3. Temat konkursu: 

artystyczne zilustrowanie książki, która nas zainteresowała i chcielibyśmy ją polecić innym. 

 

4. Zasady konkursu: 

 w konkursie mogą wziąć udział uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie; 

 praca ma reklamować wybraną książkę dowolnego autora i zachęcać do przeczytania 

jej;  

 jedna osoba może przedstawić tylko jedną pracę; 

 przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie pracy na papierze typu 

brystol w formacie A2, A3 lub A4, w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika 

(warsztatowa i komputerowa), techniki mieszane; 

 prace powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestnika; 

 prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie: imię, nazwisko i klasa; 

 prace należy składać w bibliotece szkolnej w terminie do 17 marca 2017 roku;  

 prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów. 
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5. Ocena prac konkursowych i zasady przyznawania nagród: 

 o wyłonieniu laureatów konkursu zdecyduje Jury powołane przez Dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie; 

 prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

- związek pracy z tematem, 

- wartość artystyczna, 

- oryginalność, 

- estetyka pracy, 

- skuteczność komunikatu; 

 Jury ogłosi swój werdykt w terminie do 24 marca 2017 roku; 

 dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy, a dla wszystkich 

uczestników-uczniów ocena z języka polskiego za pracę domową; 

 Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak również prawo  

do nieprzyznania nagród. 

 

6. Inne informacje: 

 werdykt Jury jest jednoznaczny i niepodważalny; Jury zastrzega sobie prawo  

do ostatecznej interpretacji regulaminu; 

 wyniki konkursu będą dostępne na stronie szkoły: www.jedynka.org oraz  na 

facebook`u szkoły; 

 termin uroczystego wręczenia nagród, połączonego z otwarciem wystawy, podany 

zostanie w marcu; 

 prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w szkole; 

 dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w bibliotece szkolnej. 

 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych (zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922). 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 


