
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 

„CHCIAŁABYM/CHCIAŁBYM BYĆ JAK…” 

 

1. Organizator: 

 

    Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

    Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 

    Filia w Turku 

    al. Piłsudskiego 1 

    62-700 Turek 

    tel. 63 278 49 40 

    e-mail: turek@cdnkonin.pl 

     

2. Adresaci konkursu: 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z miasta Turku oraz 

powiatu tureckiego. 

 

3. Cele konkursu: 

 

 kształtowanie umiejętności poszukania i wyboru właściwych wartości, 

 rozwijanie umiejętności dostrzegania autorytetów w literaturze, 

 promocja czytelnictwa, 

 rozwijanie aktywności twórczej dzieci, 

 konkurs wpisuje się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2016/2017 – Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

 

4. Warunki udziału w konkursie: 
  

 warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, 

 tematem pracy konkursowej  powinna być wybrana postać literacka, która jest 

postrzegana przez autora pracy jako autorytet i wzór do naśladowania, 

 technika prac jest dowolna, 

 na odwrocie pracy należy napisać: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę szkoły, 

 do pracy konkursowej należy dołączyć (nie doklejać) wypełnioną Kartę Uczestnika – 

Załącznik nr 1 do Regulaminu, 

 do pracy konkursowej należy dołączyć (nie doklejać) wypełnione przez ucznia - autora 

pracy Uzasadnienie – Załącznik nr 2 do Regulaminu, 

 każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową, 

 prace nie mogą być wcześniej publikowane (zarówno w publikacjach drukowanych, 

jak i Internecie) oraz nagrodzone w innych konkursach, 

 prace powinny być wykonane samodzielnie. 

 

5. Termin i miejsce składania prac konkursowych: 

 

 zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje nauczyciel na podstawie dołączonej do 

pracy plastycznej Karty Uczestnika – Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z 

Uzasadnieniem – Załącznik nr 2 do Regulaminu, 



 prace konkursowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 

roku, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), 

 prace konkursowe niekompletne lub dostarczone Organizatorowi po wyznaczonym 

terminie nie będą rozpatrywane, 

 prace konkursowe należy złożyć lub przesłać na adres Organizatora. 

 

6. Nagrody: 

 

 w konkursie przewidziano nagrody dla trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia, 

 Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dowolnej liczby wyróżnień, 

 oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora, 

 Komisja oceni: 

- zgodność pracy z tematyką konkursu, 

- samodzielność wykonania, 

- walory artystyczne, 

- pomysłowość i oryginalność pracy, 

 decyzje Komisji są ostateczne, 

 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu/maju 2017 roku, 

 o wynikach prac Komisji oraz terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień 

nauczyciele zostaną poinformowani telefonicznie, 

 lista laureatów i osób wyróżnionych oraz ich prace zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Organizatora. 

 

7. Postanowienia końcowe: 

 

 przekazane prace konkursowe pozostają do dyspozycji Organizatora i nie podlegają 

zwrotowi, 

 przekazane prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie w siedzibie 

Organizatora, 

 udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień 

niniejszego Regulaminu, 

 wszelkie wątpliwości i kwestie sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

Organizator. 

 

8. Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Karta Uczestnika 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Uzasadnienie 

 

 Turek, luty 2017 r. 


