
 
   Szkoła Podstawowa nr 22 we Wrocławiu  

  

REGULAMIN III EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

PLASTYCZNO- LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I – VIII                                    

 „OKŁADKA ULUBIONEJ KSIĄŻKI”    

1. ORGANIZATOR KONKURSU   

 Organizatorami konkursu są Daria Ziemba i 

Grzegorz Pfeiffer ze Szkoły Podstawowej nr 22 w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 20 we 

Wrocławiu, ul. Karpnicka 2.        

 Patronat honorowy nad konkursem objęła Pani 

Ewa Monastyrska - Dyrektor Wydziału Przedszkoli         

i Szkół Podstawowych Departamentu Edukacji 

Urzędu Miejskiego Wrocławia   
 

2. CELE KONKURSU   

 Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

 Rozwijanie zainteresowań literaturą  

 Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności  

 Rozwijanie zdolności plastycznych   

 
3. WARUNKI UCZESTNICTWA   

 W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych we Wrocławiu z klas I-VIII   

 Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:   

 I kategoria – uczniowie klas I-III 

 II kategoria – uczniowie klas IV-VIII   

 Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.    

 Praca powinna być wykonana samodzielnie.   

 Organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych.  

 Praca konkursowa musi być sfotografowana i wysłana na adres  

konkurs.okladka@gmail.com  

 Do każdej pracy należy dołączyć w wiadomości e-mail poniższe dane: 

 imię i nazwisko autora pracy   

 wiek   

 klasa   

 nazwa i adres szkoły 

 oświadczenie rodzica: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka, do celów związanych z jego udziałem w konkursie „OKŁADKA ULUBIONEJ KSIĄŻKI” 

w roku szkolnym 2019/2020, oraz upublicznienia ich w razie wygranej na stronie internetowej SP 

nr 22 we Wrocławiu, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  

Prace bez dołączonego w e-mailu oświadczenia nie będą brane pod uwagę w 

konkursie.   
 

4. ZADANIE KONKURSOWE   

 Zadaniem uczestników jest wykonanie frontowej strony okładki swojej ulubionej książki lub 

okładki do wymyślonej przez siebie książki, której nie ma jeszcze na rynku wydawniczym i 

przesłanie zdjęcia pracy na e-mail podany w regulaminie. 
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 Praca powinna odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w nich 

ilustracji.  

 Uczestnik konkursu tworzy własną wizję okładki.  

 Okładka powinna zawierać czytelny tytuł książki. 

 Format pracy A4 lub A3. 

 Technika dowolna, oprócz grafiki komputerowej. 

   

   
5. TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZANIA PRAC  

 Termin przesyłania prac na e-maila upływa 31 maja 2020 roku 

   
6. KOMISJA KONKURSOWA   

Do przyznania nagród uprawione jest niezależne Jury powołane przez Organizatora. Przy 

ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:   

 Interpretacja własna 

 Oryginalność okładki 

 Samodzielność wykonania pracy   

 Oryginalność i pomysłowość 

  Estetyka wykonania pracy   

 Warsztat pracy 

 
7. NAGRODY    

 Laureaci konkursu w każdej z kategorii (I, II, III miejsce) otrzymają nagrody rzeczowe.    

 W konkursie przewiduje się przyznanie wyróżnień.   

   
8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW    

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 22 we Wrocławiu    https://sp22.edupage.org/ 

 Nagrody dla laureatów konkursu można będzie odbierać po ustaleniach e-mailowych z 

organizatorami. Nieodebrane nagrody po 26 czerwca 2020 roku przechodzą na własność 

organizatora.   

   
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu.   

 Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury.   

 W razie pytań proszę zwracać się drogą e-mailową:  konkurs.okladka@gmail.com 

   

 

  

Organizatorzy: Daria Ziemba, Grzegorz Pfeiffer 
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