
 REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „Najbardziej lubię czytać, gdy…” 

 

I ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew. 

 

II CELE KONKURSU 

➢ popularyzowanie wśród dzieci zamiłowania do książek i czytania 

➢ rozwijanie umiejętności plastycznych 

➢ kształtowanie umiejętności wyrażania swoich uczuć w formie plastycznej 

 

III WARUNKI UCZESTNICTWA 

➢ Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III szkół podstawowych 

w gminie Sochaczew. W konkursie mogą wziąć udział także dzieci, które nie 

uczęszczają do szkół na terenie gminy, ale są mieszkańcami gminy Sochaczew. 

➢ Prace uczestników oceniane będą w dwóch grupach wiekowych: 

klasy 0 – I i klasy II-III 

➢ Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej, w której 

jej autor przedstawi siebie podczas czytania książki – gdy czyta sam bądź gdy 

czyta mu ktoś (np. rodzice, dziadkowie). Czynność lektury należy przedstawić 

w takich okolicznościach, w których dziecko najbardziej lubi czytać/słuchać 

opowieści tak, aby zilustrowana scenka była rozwinięciem słów „Najbardziej 

lubię czytać, gdy…”. 

➢ W e-mailu, którym praca będzie przesłana należy zamieścić następujące 

informacje: 

▪ imię i nazwisko uczestnika konkursu 

▪ klasa i szkoła 

▪ telefon kontaktowy 

 

IV FORMA I OCENA PRACY 

➢ Format pracy – A4 

➢ Techniki pracy: rysunek (ołówek, kredka), farby (plakatowe, akwarele) 

➢ Ocenie podlegać będzie: 

• zgodność pracy z tematem konkursu 

• oryginalność 



• sposób ujęcia tematu 

• estetyka wykonania 

➢ Prace oceni komisja konkursowa, którą powoła dyrektor Biblioteki Publicznej 

Gminy Sochaczew. 

 

V TERMIN I SPOSÓB DOSTARCZANIA PRAC 

Ze względu na pandemię prace konkursowe przyjmowane będą wyłącznie w sposób 

elektroniczny. Skany bądź (wyraźne) fotografie prac należy wysłać do 20 kwietnia 2021r. 

na adres Biblioteki – biblioteka@sochaczew.org.pl z tematem wiadomości: „Konkurs 

gminny”. 

Jeżeli Biblioteka nie potwierdzi e-mailem zwrotnym, że praca wpłynęła, oznaczać to będzie, 

że proces wysłania pracy zakończył się niepowodzeniem i należy go powtórzyć. 

 

VI FINAŁ KONKURSU 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. O terminie i sposobie ich wręczenia 

Organizator poinformuje po dokonaniu oceny nadesłanych prac. 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w nim 

udział (w przypadku konkursu dla osób niepełnoletnich – jest to zgoda rodziców na udział ich 

dzieci) na przetwarzanie przez Organizatora ich danych na potrzeby konkursu, 

w szczególności na podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. nr 922). Uczestnik konkursu zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych ma prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

jego danych. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest 

Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew, Kąty 74B, 96-500 Sochaczew. 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem tel. 46/861-90-99 
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