
REGULAMIN KONKURSU 

 

KONKURS PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ 

„KSIĄŻKA - SKARB W MOIM DOMU”  

 

organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze we współpracy z 

Wojewódzką i Miejską  Biblioteka Publiczna  im. C. Norwida oraz  Pedagogiczną Biblioteką 

Wojewódzką im Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze. 

1. Cele konkursu : 

- propagowanie czytelnictwa wśród dzieci; 

- inicjowanie i kształtowanie postaw czytelniczych wśród dzieci;  

- popularyzowanie utworów literackich dla dzieci i młodzieży; 

- popularyzowanie twórczości plastycznej wśród dzieci w wieku szkolnym;  

- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. 

 

2.  Zasady uczestnictwa w Konkursie: 

2.1 . Konkurs adresowany jest do osób do  dzieci  ze szkół podstawowych województwa 

lubuskiego. 

2. 2 Prace konkursowe będą oceniane w dwu kategoriach wiekowych:  

- dzieci klas I - III szkoły podstawowe; 

- dzieci klas IV - VI szkoły podstawowe. 

2.3  Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi wcześniej niepublikowanymi i 

nienagrodzonymi w konkursach plastycznych. 

2.4 Technika pracy jest dowolna: rysunkowa (kredki ,węgiel); malarska (akwarela, farba 

rozdrobniona z solą, atrament, malowanie na mokrym papierze, pryskanie za pomocą szczoteczki i 

linijki, itp.; wycinankowa lub wydzierankowa, drukowanie stemplem, technika czarodziejskiej 

nitki, zabawa w domalowywanie, (pocięcie fotografii z czasopism), collage  i inne. 

2.5 Akceptuje się prace wykonane techniką komputerową, ale warunkiem jej udziału w konkursie 

jest wydrukowane i przesłanie  wersji papierowej. 

2.6. Format pracy:  A3. 

2.7  Pracę konkursową należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia  na adres ODN: Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli , 65-031 Zielona Góra, ul. Chopina 15A  lub przekazać do sekretariatu 

ODN pod wskazanym adresem. 

2.8 Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia nie wezmą udziału 

w konkursie. Formularz  karty zgłoszenia zamieszczony jest na stronie internetowej ODN Zielona 



Góra : www.odn.zgora.pl oraz na stronach internetowych współorganizatorów konkursu: 

www.wimbp.zgora.pl i www.pbw.zgora.pl 

2.9  Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę plastyczną.  

2.10 Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

3. Termin nadsyłania prac. 

Termin upływa dnia 18.04.2017 r. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla 

pocztowego. 

 

4.Jury konkursu. 

Jury Konkursu zostanie powołane przez jego organizatorów. Przewodniczącym zostanie 

przedstawiciel ODN Zielona Góra. 

W skład jury wejdą nauczyciele / twórcy plastycy oraz  przedstawiciele WiMBP im. C. Norwida i 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze.  

 

5. Kryteria oceniania prac. 

Przy ocenianiu prac konkursowych będą brane następujące kryteria: 

- twórczy charakter pracy; 

-samodzielność i oryginalność; 

- walory artystyczne – kompozycja, gama kolorystyczna, zastosowanie odpowiedniej techniki 

wykonania pracy; 

- pomysłowość w  wyrażeniu tematu konkursowego. 

 

 6. Nagrody. 

6.1 Przewidziano następujący podział nagród dla kategorii wiekowej I-III  

Nagroda dla zwycięzcy Konkursu w kategorii wiekowej klas I – III: czytnik e-booków. 

Dwie nagrody  za zajęcie drugiego miejsca: zestawy plastyczne dla dzieci. 

Trzy  nagrody za zajęcie  trzeciego miejsca : karty prezentowe MPiK.   

Wyróżnienia dla 10 uczestników  w postaci dyplomu i wystawienia prac w siedzibie WiMBP im. 

C. Norwida. 

6.2  Przewidziano następujący podział nagród dla kategorii wiekowej IV-VI  

Nagroda dla zwycięzcy Konkursu w tej kategorii wiekowej: czytnik e-boków.  

Dwie nagrody  za zajęcie drugiego miejsca: karty prezentowe MPiK. 

Trzy  nagrody za zajęcie trzeciego miejsca: karty prezentowe MPiK.  

http://www.odn.zgora.pl/
http://www.wimbp.zgora.pl/


Wyróżnienia dla 10 uczestników w  postaci dyplomów i wystawienia prac w siedzibie WiMBP 

im. C. Norwida. 

 6.3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

6.4  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu  30.04.2017 r. 

6.5 Wyniki konkursu zostaną opublikowane  na stronie internetowej ODN Zielona Góra: 

www.odn.zgora.pl  

6.6 Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 12.05.2017 r. o godz.10.00  w Wojewódzkiej i 

Miejskiej  Biblioteki Publicznej im. C. Norwida  w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9.  

 

7. Postanowienia końcowe. 

7.1  Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na jej późniejsze upublicznienie przez 

Organizatorów na ich  stronach internetowych, a także na publikację nagrodzonej pracy w innej 

formie.  

7.2. Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w publikacjach 

promujących  Konkurs oraz działalność  organizatorów Konkursu w zakresie popularyzowania 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, bez uiszczania honorarium autorskiego. 

7.3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin, a w szczególności ustalenia, 

że  zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 

rzecz Organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 

prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) w szczególności do 

publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, 

opublikowania jego nazwiska przy wykonanych pracach podczas wystawy oraz w wydawnictwach 

wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

7.4. Prace nie będą zwracane Autorom.  

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą 

tego wymagały okoliczności obiektywne. 

http://www.odn.zgora.pl/

