
Regulamin konkursu plastycznego  

„W świątecznym klimacie - moja ulubiona książka na wesoło” 

1. Zasady konkursu: 

 w konkursie mogą wziąć udział uczniowie: klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych; 

 praca ma być ilustracją do wybranej książki dowolnego autora;  

 jedna osoba może przedstawić tylko jedną pracę; 

 przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie pracy na papierze typu brystol w formacie 

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, wiek uczestnika, pieczęć szkoły 

oraz autor i tytuł zilustrowanej książki; 

 do zgłoszenia musi być dołączone oświadczenie według zamieszczonego wzoru (załącznik nr  1); 

 prace należy przesyłać na adres: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Bolesława Limanowskiego, ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa  

z dopiskiem „Konkurs plastyczny: W świątecznym klimacie - moja ulubiona książka na wesoło” lub 

składać w bibliotece szkolnej I LO w terminie do 8 stycznia 2018 roku;  

 prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów. 

2. Ocena prac konkursowych i zasady przyznawania nagród: 

 kategorie wiekowe uczestników konkursu: 

I kategoria – uczniowie klas siódmych szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów; 

II kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych; 

 o wyłonieniu laureatów konkursu zdecyduje Jury, w którego skład wchodzą reprezentanci 

organizatora konkursu; 

 prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

- związek pracy z tematem, 

- wartość artystyczna, 

- oryginalność, 

- estetyka pracy. 

 Jury ogłosi swój werdykt 12 stycznia 2018 roku; 

 dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy; 

 o wynikach konkursu będą zawiadomieni tylko finaliści i laureaci. 

 



3. Inne informacje: 

 Jury zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, werdykt Jury jest jednoznaczny 

i niepodważalny; 

 wyniki konkursu będą dostępne na stronie: www.jedynka.org oraz  na facebook`u I LO; 

 termin uroczystego wręczenia nagród oraz wystawy prac podany zostanie  

12 stycznia 2018 roku; 

 prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w I LO; 

 dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w bibliotece szkolnej organizatora. 

 

4. 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  

 


