
 

 
KONKURS NA PLAKAT  

promujący szkolne obchody                                                                                      
Światowego Dnia Głośnego Czytania  

(WRAD 2017)  

 

REGULAMIN 

 
I. Cele konkursu 

 popularyzacja czytelnictwa; 

 wzrost poziomu świadomości młodzieży dotyczącej wpływu czytania na wszechstronny rozwój 

człowieka; 

 rozbudzanie inwencji twórczej, kreatywności i wrażliwości artystycznej młodzieży; 

    promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie; 

II. Warunki uczestnictwa 

    konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjum ZSP nr 1 w Kościerzynie; 

 tematyka 
– plakat promujący  szkolne obchody Światowego Dnia Głośnego Czytania 2017 (wskazane elementy: 
logo, temat przewodni, hasła, symbole) 
 

 technika prac 
– dowolna (rysunek, collage, grafika komputerowa lub techniki mieszane); 
 

 format prac 
– nie mniejszy niż A4 . 

III. Termin i miejsce składania prac 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki szkolnej 
do dnia 2 lutego 2017 r. 
 
IV. Oceny prac dokona powołane przez organizatora Jury. 

Komisja konkursowa oceni pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, czytelność przekazu i 
estetykę wykonania. Jury wybierze 3 najciekawsze prace. Mogą one posłużyć jako plakat przewodni 
naszych szkolnych obchodów. 

V. Nagrody 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Laureaci konkursu otrzymają nagrody 
książkowe. 

VI. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna ZSP nr 1 w Kościerzynie.  
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
 

 

 
 
 

  



 
 

KONKURS PLASTYCZNY: 

 

„PORTRET MALALI- 
dziewczyny, która zmienia świat” 

 
 

 

                                               REGULAMIN 
 

 
I. Cele konkursu:  
 
- popularyzacja czytelnictwa i działań artystycznych 

- ćwiczenie sprawności manualnej uczniów,  

- promowanie pozytywnych form spędzania wolnego czasu 

- zaprezentowanie różnorodnych talentów. 

  

II. Organizator: 
 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna ZSP nr 1 w Kościerzynie 
 
III. Uczestnicy konkursu: 
 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej  ZSP nr 1 w Kościerzynie. Uczestnikiem 

konkursu może być każdy uczeń klas I-III i IV-VI SP, który zapozna się z lekturą:  
 

Renata Piątkowska „Która to Malala?”. 

 

IV. Zasady uczestnictwa: 
 
1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie. 
 
2. Format pracy i technika (rysunek, malarstwo,   

grafika, inne techniki plastyczne). 

 
3. Prace należy oddać najpóźniej do dnia zakończenia  

konkursu, czyli do 9 lutego 2017 roku. 

 
4. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora oraz klasę. 
 
V.      Postanowienia końcowe: 
 
1. Oddanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 
 
2. Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w bibliotece oraz na stronie 

internetowej szkoły w zakładce: Biblioteka.  

 
3. Autor, oddając pracę na konkurs,  wyraża tym samym zgodę na jej ewentualne upublicznienie. 
 
4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w  Bibliotece szkolnej. 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

KONKURS CZYTELNICZY 

„SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ” 

 
REGULAMIN 

 
 
 
I  CELE KONKURSU:  

 mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy,   

 popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży,  

 rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,  

 sprawdzenie stopnia znajomości treści książki zaproponowanej do lektury.  
 
II ADRESAT:  

 konkurs przeznaczony jest dla zgłoszonych dwuosobowych drużyn z poszczególnych klas 
szkoły podstawowej i gimnazjum ZSP nr 1 w Kościerzynie 

 każdą klasę może reprezentować tylko jedna drużyna  
 
III KATEGORIE:  

 szkoła podstawowa – klasy IV – VI,  

 szkoła gimnazjalna.  
 
IV LEKTURY:  

 Uczestnicy muszą zapoznać się z lekturą: Renata Piątkowska „Która to Malala?” 
 

V WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 dostarczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do 2 lutego 2017 r.                                                  
Prosimy ściśle przestrzegać terminu zgłoszeń. Zgłoszenia dostarczone później nie zostaną 
przyjęte. 

 
VI TERMINY I PRZEBIEG KONKURSU:  
 

 konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej ZSP nr 1 w Kościerzynie 

o 9 lutego 2017 r. dla klas IV-VI szkół podstawowych,  

o 9 lutego 2017 r. dla szkół gimnazjalnych,  

 godz. 14.00 - eliminacje w formie pisemnego testu zamkniętego,  

 godz. 16.00 – finał, 4 drużyn z każdej kategorii, (z najwyższą liczbą punktów) rozwiązuje 

zadania konkursowe,  

 ewentualna dogrywka w formie szybkich pytań,  

 
VII OCENA I NAGRODY:  

 uczestników oceni jury powołane przez organizatora,  

 w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia  

 
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 na pytania konkursowe uczestnicy będą odpowiadali pisemnie na przygotowanych kartach 
testowych,  

 drużyny muszą posiadać przybory do pisania,  

 zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną, przez szkolę oraz publikację na stronie 
internetowej szkoły  

 dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  
 

 
IX ORGANIZATOR: Biblioteka szkolna ZSP nr 1 w Kościerzynie 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 
 


