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 Regulamin konkursu plastycznego biblioteki szkolnej 

na tablicę informacyjną 

 

1. Organizator: 

- biblioteka szkolna. 

 

2. Postanowienia ogólne: 

- zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu tablicy informacyjnej na drzwi biblioteki. 

 

3. Cele konkursu: 

- rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów, 

- pobudzanie wyobraźni twórczej. 

 

4. Adresaci konkursu: 

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych. 

 

5. Zasady konkursu: 

- zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie projektu tablicy informacyjnej na drzwi biblioteki szkolnej, 

- tablica powinna zawierać napis oraz znak graficzny związany z biblioteką, 

- projekt powinien mieć odpowiednią kolorystykę, tło, 

- prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Informacje te zostaną odpowiednio 

zabezpieczone, zgodnie z zasadami RODO, 

- prace należy zapisać w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG i w rozdzielczości nie mniejszej niż 

2480 x 3508), 

Przykładowe tabliczki informacyjne można zobaczyć na stronie ich producenta 

https://www.biblioteki.gropius.com.pl/tablice-informacyjne.html 

(Nie stanowią jednak one wzorca, którego należy się  sztywno trzymać) 

Zamówiona tabliczka będzie miała rozmiar formatu A4. 

 

6. Zgłaszanie prac konkursowych 

- prace należy przesłać na adres e-mail biblioteki szkolnej: bibliotekasp2pruszkow@gmail.com jako 

załącznik do maila. Do 10 grudnia 2020 r., 

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca roku 2020. 

 

7. Nagrody 

- autorzy wyróżnionych prac  otrzymają dyplomy i książki. Zwycięzca  oprócz dyplomu nagrodę rzeczową. 

https://www.biblioteki.gropius.com.pl/tablice-informacyjne.html
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- prace artystyczne zostaną również zaprezentowane na Facebooku szkoły. 

 

8. Postanowienia końcowe 

- opiekę nad uczestnikiem konkursu obejmuje rodzic/prawny opiekun dziecka lub nauczyciel, 

- zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestników warunków niniejszego 

regulaminu, 

- zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie 

przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o 

ochronie osobowych (Dz. U.  Nr 133, poz. 883 ze zm.), 

- udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażoną zgodą rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na 

nieodpłatną publikację złożonych prac, a także na dokonanie niezbędnych modyfikacji w projekcie, 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

   

 


