
Regulamin konkursu literacko-plastycznego 

Moje Boże Narodzenie z książką… 
 

1. Celem konkursu jest: 

1) promowanie czytelnictwa 

2) rozwijanie zainteresowań literackich, plastycznych 

3) rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości 

4) promowanie młodychtalentów 

2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie RCEZ w Lubartowie. 

3. Zadanie uczestników konkursu polega na zaprezentowaniu ulubionej książki, polecenie 

książki. 

4. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: 

1) literackiej; 

2) plastycznej. 

5. Kategoria literacka: 

a) Dowolność formy literackiej pracy (np. opowiadanie, wiersz, esej, recenzja). 

b) Praca literacka nie może przekraczać 2 stron wydruku komputerowego w formacie 

A4, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5. 

c) W przypadku utworów wierszowanych uczestnik może złożyć maksymalnie dwa 

utwory. 

6. Kategoria plastyczna: 

a) Praca może być ilustracją do ulubionej książki, może przedstawiać postać bohatera lub 

wybraną scenę z książki.  

b) Technika wykonania pracy jest dowolna (np. rysunek, grafika, malarstwo itp.). 

c) Format pracy maksymalnie A3. 

d) Praca nie może być kopią ilustracji zawartych w wydanych publikacjach lub 

internecie. 

7. Jako kryteria oceny prac posłużą: 

1) w kategorii literackiej: 

• identyfikacja z tematem, 

• treść i oryginalność, 

• wartości artystyczne i językowe; 

2) w kategorii plastycznej: 

• inwencja twórcza, 

• siła wyrazu, 

• wartość estetyczna, 

• wykorzystanie różnych technik plastycznych. 

8. Praca powinna zawierać metryczkę z danymi: imię i nazwisko, klasa oraz autora i tytuł 

prezentowanej książki. 

9. W konkursie biorą udział wyłącznie prace napisane lub wykonane samodzielnie 

i indywidualnie. 

10. Prace można dostarczyć do sekretariatu szkoły z dopiskiem: „Konkurs – Moje Boże 

Narodzenie z książką…” lub przesłać zdjęcia wykonanych prac na adres mailowy: 

ilona.pula@rcez.lubartow.pl do dnia 21 stycznia 2022 roku. Każdy uczestnik konkursu 

ma obowiązek przesłać zgodę na udział w konkursie. Zgoda może być wydrukowana lub 

napisana odręcznie (forma zgodna z załącznikiem 1 do regulaminu), podpisana przez 

pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia i w formie zdjęcia przesłana na adres: 

ilona.pula@rcez.lubartow.pl 

11. Odbieranie maili z załączonymi pracami będzie potwierdzane w formie maila 

zwrotnego. 

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wielokrotne, 

nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej szkoły, opublikowanie imienia 

i nazwiska autora, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych szkoły. 
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Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez RCEZ 

w Lubartowie danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) w zakresie związanym 

z przeprowadzeniem Konkursu. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich 

danych oraz ich poprawienia. 

13. Jako kryteria oceny prac posłużą: 

1) w kategorii literackiej: 

• identyfikacja z tematem, 

• treść i oryginalność, 

• wartości artystyczne i językowe; 

2) w kategorii plastycznej: 

• inwencja twórcza, 

• siła wyrazu, 

• wartość estetyczna, 

• wykorzystanie różnych technik plastycznych. 

14. Laureaci konkursu w kategorii plastycznej proszeni są o dostarczenie oryginalnych 

prac do sekretariatu szkoły do dnia 4 lutego 2022 roku. Prace zostaną zaprezentowane na 

wystawie tematycznej. 

15. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa w składzie: Przewodniczący – 

Magdalena Guz, Członkowie – Ilona Puła, Iwona Mocior (kategoria literacka) i Beata 

Józefaciuk (kategoria plastyczna).  

16. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 

do dnia 11 lutego 2022 roku. 

17. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

 



 
 

Załącznik 1 

…………………………….…….……………. 

(miejscowość, data) 

 

ZGODA 

Wyrażam zgodę na mój udział / udział mojego dziecka* ………………………………........ 

ucznia klasy……………… w konkursie literacko–plastycznym „Moje Boże Narodzenie 

z książką” organizowanym przez RCEZ w Lubartowie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych 

moich /dziecka* uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, 

a także na opublikowanie imienia, nazwiska, klasy i wizerunku uczestnika. 

Zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu. 

*zaznaczyć właściwe 

……………………………………..…… 
(podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia) 

 

 
 

 

 


