
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla UCZNIÓW KLAS VI – VIII  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ III GIMNAZJÓW  

POWIATU BIŁGORAJSKIEGO 

„Ilustracja ulubionej książki” 
 

 

1. Organizatorem konkursu jest I LO im. ONZ w Biłgoraju.  

2. Temat prac konkursowych brzmi: „Ilustracja ulubionej książki”. 

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowychoraz klas 

III gimnazjówPowiatu Biłgorajskiego.  

 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 
1. Konkursowa praca plastyczna powinna być wykonana w dowolnej technice 

(malarstwo, rysunek, grafika komputerowa). Temat pracy: „Ilustracja ulubionej 

książki”. 

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną 

techniką, wcześniej niepublikowanymi. 

3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 

4. Format prac: A4 lub A3.  

5. Termin przesyłania prac: 20 maja 2019 r. (decyduje data dostarczenia pracy 

do organizatora) na adres: 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju 

ul. Kościuszki 41/43 

23-400 Biłgoraj 

z dopiskiem: Konkurs plastyczny 
 

6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo 

majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. 

7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię 

i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Do prac powinna być dołączona wypełniona Karta 

Konkursu (załącznik nr 1).  

8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. Organizatorzy mają prawo publikacji prac oraz 

danych osobowych autorów w zakresie przeprowadzenia konkursu.  

9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 

oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

 

Wyniki konkursu i nagrody 
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi pod koniec maja 2019 r.na stronie internetowej 

szkoły. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród 

drogą elektroniczną.  

4. Decyzja jury dotycząca wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 
 
 
 
  



Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
KONKURS PLASTYCZNYdla UCZNIÓW KLAS VI – VIII  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ III GIMNAZJÓW  

POWIATU BIŁGORAJSKIEGO 

 

„Ilustracja ulubionej książki” 
 

 

Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia drukowanymi literami. 

 

Imię i nazwisko autora pracy: 

................................................................................................................................................. 

 

Wiek/klasa: ......................... 

 

Tytuł pracy (autor i tytuł ilustrowanej książki): 

............................................................................................................................ 
 
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulamin Konkursu Plastycznego dla uczniów klas VI – VIII szkół 
podstawowych oraz klas III gimnazjów Powiatu Biłgorajskiego „Ilustracja ulubionej książki”i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych na karcie zgłoszenia w celach 
wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm). Przyjmuję do wiadomości, że prawa autorskie do 
zwycięskich prac przechodzą w całości na organizatora Konkursu. 

 
........................................................    ………..…….............................................. 

 

Data, Podpis autora      Data, Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna: 

................................................................................................................................................. 

Adres (adres szkoły/placówki): 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Telefon kontaktowy: .............................................................................................................. 

e-mail: .................................................................................................................................... 
Pieczęć szkoły/placówki: 

 

 

 


