
      Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego dla uczniów  
     klas V i  VI szkoły   podstawowej i uczniów klas gimnazjalnych 

„Okładka reklamą książki” 
– współczesny projekt okładki  wybranego dzieła Jana Długosza 

1. Organizatorem konkursu jest  Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w
Pajęcznie

2.  Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  gimnazjum  w  Pajęcznie  i
Siemkowicach oraz  uczniów klas V i VI szkół podstawowych z terenu powiatu
pajęczańskiego.

3. Celem konkursu jest:
   - przybliżenie postaci i dokonań Jana Długosza
   - doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania różnych technik
     plastycznych
   - rozwijanie twórczej inwencji i wyobraźni
   - promowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej

4.  Uczestnicy  wykonują pracę  plastyczną do jednego wybranego dzieła  Jana
Długosza  (tytuły  dzieł  i  krótkie  noty  ich  dotyczące  w  załączniku).  Każdy
uczestnik może przedłożyć  jedną pracę do wybranego dzieła.

5. Każda praca powinna być wykonana samodzielnie i być własnym pomysłem
twórcy.

6.  Praca  ma   być  wykonana  na  kartonie  w formacie  A-4  dowolną  techniką
plastyczną.

7. Każda praca na odwrocie powinna zawierać dane identyfikujące autora: imię i
nazwisko, klasa,  nazwa i  adres  szkoły,  imię  i  nazwisko  nauczyciela,  tytuł
wybranego dzieła.

8. Podpisane prace należy złożyć do 24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Biblioteki
Pedagogicznej  w Pajęcznie ul. Wiśniowa 6

9. Prace konkursowe będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach tj. klas V
i  VI szkoły  podstawowej oraz  klas gimnazjalnych przez Jury powołane przez
Bibliotekę Pedagogiczną w Pajęcznie.



10. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę:
    - zgodność pracy z tematem konkursu i regulaminem
    - estetyka wykonania
    - oryginalność

11. O wynikach uczestnicy i opiekunowie zostaną  powiadomieni.

12.  Uroczyste  podsumowanie  konkursu  oraz  wręczenie  nagród  nastąpi
15.05.2015 r.  w siedzibie Biblioteki, podczas trwania „Tygodnia Bibliotek”.

13.  Dane  osobowe  uczestników  będą  wykorzystane  wyłącznie  w  celu
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

14. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego
szkoła  wyrażają  zgodę  na  opublikowanie  jego  nazwiska  i  ewentualnie
wizerunku na stronie   internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, Filia
w Pajęcznie, Facebooku i na łamach  lokalnej prasy.

15.  Organizator  konkursu  zapewnia  sobie  prawo  do  prezentacji  prac
uczestników na  wystawie pokonkursowej, a prac nagrodzonych także na stronie
biblioteki   www.bpsieradz.pl  i   Facebooku  oraz   ewentualnie   na  łamach
lokalnej prasy.

16. Organizator zwraca prace konkursowe tylko na żądanie ich autora.

17.Wszelkie  pytania  dotyczące  konkursu  należy  kierować  na  adres  e-mail:
filiapajeczno@bpsieradz.pl lub pod numer  telefonu 34 311 20 89

http://www.bpsieradz.pl/
mailto:filiapajeczno@bpsieradz.pl

