
 

 

„Najmniejsza książeczka nasuwająca piękne myśli i szlachetne uczucia, więcej jest warta od 

wszystkich zakurzonych ksiąg mądrości i traktatów naukowych” 

Anatol France 

 

 

REGULAMIN KONKURSU CZTELNICZO - PLASTYCZNEGO 

NA ZAKŁADKĘ  DO KSIĄŻKI ORAZ ZAWIESZKĘ NA DRZWI 

„Czytam sobie…. I projektuję” 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie – Filia w Słomnikach oraz Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w 

Słomnikach. 

 

 

CELE KONKURSU 

 Zainteresowanie książką, popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci. 
 Rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych. 

 Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci. 

 Pobudzanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczestników 

 Promocja biblioteki, zachęcenie do odwiedzin 

 Rozbudzenie świadomości poszanowania książek 

 

 

ADRESACI KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III szkoły podstawowej w  Słomnikach 

 



 

PRZEDMIOT KONKURSU 

Konkurs polega na wykonaniu zakładki / zawieszki na drzwi  na podstawie książek dla dzieci 

z serii „ Czytam sobie”  oraz innych wybranych przez uczestnika i będzie rozgrywany w 

trzech kategoriach: 

 

I kategoria – klasy I – zakładka to ilustracja z książki 

I kategoria – klasy II – zakładka to ilustracja oraz krótki cytat z książki 

III kategoria – klasy III  – zawieszka na drzwi z ilustracją z książki i cytatem  

 

 Zakładki  mogą być wykonane w dowolnej technice ( rysunek, malarstwo, 

techniki mieszane, itp. Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki 

artystyczne : kredki, pisaki, farby, ołówek, pastele, tusz , komputer, itp. Pracę 

można przygotować, wykorzystując różnorodne materiały: papier, filc, bibułę, 

sznurek, itp., 

 

 Zakładki będą wykonywane na przygotowanych przez Organizatorów 

szablonach,  

 

 Każda praca powinna zawierać informację o twórcy: imię i nazwisko, klasa; 

 

 Do konkursu zgłaszane są prace indywidulane, wykonane samodzielnie. 

 

 

 

PRZEBIEG KONKURSU 

 
 Ogłoszenie konkursu:  maj 2021 

 Termin oddawania prac: do 15 czerwca 2021 

 Sposób dostarczenia prac: 

 Prace należy składać osobiście na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w 

Krakowie, Filia w Słomnikach, ul. Kościuszki 26, 32-090 Słomniki lub przesłać 

drogą elektroniczną w formie zdjęcia na adres: filia.slomniki@pbw.edu.pl 

 Wraz ze złożeniem prac konkursowych należy dostarczyć pisemną zgodę rodziców 

lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie wg. załączonego wzoru – 

załącznik nr 2  

 Należy również  zapoznać się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 

do regulaminu konkursu 

 Ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu 2021 r.  

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych: 

www.pedagogiczna.slomniki.pl oraz szkolapodstawowa.zsoslomniki.pl 

 



 

KRYERIA OCENY PRAC 

 

 Pomysłowość/ kreatywność – 1- 5 pkt. 

 Oryginalność ujęcia tematu – 1- 5 pkt. 

 Estetyka wykonania pracy – 1-5 pkt. 

 Samodzielność wykonania – 1- 5 pkt 

 

Maksymalna liczba punktów – 20 

 

 

NAGRODY 

 
 Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy 

otrzymają dyplomy udziału w konkursie 

 

 W każdej kategorii przyznane będą: I, II, i III nagroda. Jury zastrzega sobie prawo do 

innego podziału nagród. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i 

nienagradzane; 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą 

na publikację materiałów z przebiegu konkursu i wizerunku fotografowanych osób; 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie 

 

 

 

 

 

 

 

Słomniki, maj 2021 

 



 

Załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Pedagogiczną 

Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Filia w Słomnikach oraz Szkołę Podstawową 

im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach  

konkursie czytelniczo – plastycznym na zakładkę do książki / zawieszkę na drzwi 

 „Czytam sobie…. I projektuję” 

 

1.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich (imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………. 

 

 (podpis) 

 

3. Wyrażam zgodę na zamieszczanie przez Organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego 

podczas rozstrzygnięcia konkursu, na stronach internetowych i w portalach społecznościowych 

(Facebook)oraz materiałach reklamowych organizatorów konkursu. 

 

……………………………………………………………………….. 

(podpis) 

 

4.Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko 

pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, publikacji okolicznościowej, 

na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych (Facebook) organizatorów oraz w 

innych formach utrwaleń 

………………………………………………………………………………….. 

(podpis) 



Załącznik nr 2 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Pieczęć szkoły 

……………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko autora pracy, klasa) 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

(tytuł pracy) 

 

Dane nauczyciela (opiekuna) odpowiedzialnego za kontakt z Organizatorem 

 

Imię i nazwisko Nauczyciela:…………………………………………………………………………………. 

 

e- mail:………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Akceptuję regulamin 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1.Administratorem Pani/Pana danych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

(30- 119), al. F. Focha 39 oraz Szkoła Podstawowa Im. Kazimiera Wielkiego, ul św. Jana Pawła II 2, 32-090. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1. lit. A ogólnego Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r .jako zgody na uczestnictwo w konkursie czytelniczo – 

plastycznym na zakładkę do książki / zawieszkę na drzwi „Czytam sobie…. I projektuję”. 

3. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą w celi realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych, w tym do 

kontaktu, w celach statystycznych i analitycznych, sprawozdawczych, archiwalnych w interesie publicznym, do 

celów badan naukowych lub historycznych przez okres niezbędny do ich wykonania. 

4. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratorów usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, ze dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w 

których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania). 



 


