
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pod hasłem „ Projekt nowej okładki ulubionej książki” 

 
 

Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki. Nie sugeruj się okładką istniejącej już 

publikacji, stwórz własną wizję, Twoją interpretację treści. Czekamy więc na niebanalne  

i intrygujące prace. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji projektu: „Witajcie  

w nasze bajce” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.  

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku. 

 

I. Cel konkursu: 

 zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek 

 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci  

i młodzieży 

 

II. Zasady uczestnictwa: 

 

1. Adresaci konkursu 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych  

 i średnich z Kraśnika i powiatu kraśnickiego. Konkurs obejmuje cztery kategorie wiekowe:  

I kategoria – uczniowie klas I-III szkół podstawowych 

II kategoria – uczniowie klas IV –VI szkół podstawowych 

III kategoria – uczniowie gimnazjum  

IV kategoria – uczniowie szkół średnich. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie przez uczestnika jednej pracy, wykonanej 

samodzielnie. Projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz 

zawartych w nich ilustracji. 

 

3. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. 

4. Prace powinny być wyraźnie opisane i zawierać: 

imię i nazwisko uczestnika, 

wiek uczestnika,  

nr telefonu, e-mail, 

tytuł pracy. 

 

5. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

 

III. Zadanie konkursowe 

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki ulubionej książki. 

Uczestnik konkursu  nie może naśladować istniejącej publikacji, ma stworzyć własną wizję 

obwoluty.  

 

 



IV Forma pracy 

1. format pracy – A3 (bez oprawy w passe –partout) 

2. technika dowolna 

3. projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część – 

oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść. 

 

V Termin dostarczania prac  

1.Prace można dostarczać do dnia 30 października 2013 r. na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku 

ul. Koszarowa 10 A 23-200 Kraśnik 

tel. 81 825 28 97 

2. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Baśniowego 

Balu, który odbędzie się 24 listopada 2013 r. o godz. 13.30 na górnym holu w Centrum 

Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44. 

 

VI Komisja konkursowa 

Do przyznania nagród uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora.  

 

VII Kryteria oceny prac konkursowych 

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: 

 sposób ujęcia tematu,  

 oryginalność okładki  

 walory artystyczne 

 kompozycja 

 warsztat pracy  

 interpretacja własna 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu [Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 z 2002 r.,  

poz. 926, ze zm.)]. 

3. Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 

 


