
 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

Zaprojektuj plakat promujący czytanie 

 

1. Organizator: 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, Filia w Turku 

Al. Piłsudskiego 1 

62-700 Turek 

Tel.: 63 2784940 

e-mail: turek@cdnkonin.pl 

 

2. Adresaci konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych z Turku oraz powiatu 

tureckiego. 

 

3. Cele konkursu: 

 Promowanie wśród dzieci czytania jako wartości wpływającej na ich rozwój                 

i kształcenie 

 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci 

 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 Wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem konkursu 

 Format pracy A4 

 Technika plastyczna dowolna 

 Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową 

 Praca powinna być autorskim projektem ucznia 
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 Na odwrocie pracy należy wpisać dane: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły 

 Do pracy konkursowej należy dołączyć Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik 

do Regulaminu konkursu 

 

5. Terminy: 

 Prace konkursowe wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym należy 

dostarczyć do Organizatora do dnia 13 kwietnia 2018 r. osobiście lub przesłać drogą 

pocztową (decyduje data stempla pocztowego) 

 Prace konkursowe niekompletne lub dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą 

rozpatrywane 

 Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2018 

 O wynikach prac Komisji oraz terminie wręczenia nagród  i wyróżnień nauczyciele 

zostaną poinformowani telefonicznie 

 Lista laureatów i wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora 

 

 

6. Nagrody: 

 W konkursie przewidziano nagrody dla trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia 

 Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora 

 Kryteria oceny prac: zgodność pracy z tematyką, pomysłowość, estetyka wykonania. 

 

7. Postanowienia końcowe: 

 Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień 

niniejszego Regulaminu  

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody autora na wykorzystanie 

przez organizatorów pracy konkursowej do celów edukacyjno-marketingowych. 

 Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi 

 Organizator zastrzega sobie prawo do różnych form ekspozycji prac konkursowych 

 W sprawach spornych wynikających z interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję 

podejmuje Organizator 

 Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97 Nr 133 poz.883 

z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do czynności 



związanych z konkursem. Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Koninie, 

ul. Sosnowa 14, jako administrator danych informuje, że dane będą przetwarzane w 

celu przeprowadzenia konkursu pn. „Zaprojektuj plakat promujący czytanie”. 

Zostałem/am poinformowany/a, że zgoda jest dobrowolne i przysługuje mi prawo 

dostępu do treści, ich poprawienia oraz cofnięcia zgody. 

 

8. Załączniki do Regulaminu: 

    Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 

 

 


