
Powiatowy Konkurs Plastyczny

Ilustracja do mojej ulubionej książki

Regulamin

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im.
Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

II. Cele konkursu:

1. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

2. Promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie.

3. Rozwój kreatywności,  wyobraźni,  talentu plastycznego dzieci  i
młodzieży.

III. Zasady uczestnictwa:

1.  Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  klas  I-VIII  szkół
podstawowych z terenu powiatu ciechanowskiego.

 I kategoria – uczniowie klas I – III

 II kategoria – uczniowie klas IV – VI

 III kategoria – uczniowie klas VII – VIII

2.  Uczestnik  konkursu  ma za  zadanie  wykonanie  1  ilustracji  do
wybranej  książki  dowolną  techniką  na  sztywnym  papierze
formatu A4.

3.  Każdą  pracę  należy  zaopatrzyć  w  metryczkę,  której  wzór
zamieszczamy poniżej.

4. Czas składania prac: 17.05.2021-12.06.2021



IV. Kryteria oceny 

Twórczy charakter pracy, estetyka, samodzielność i oryginalność.

V. Przebieg konkursu:

1. Informacje  o  konkursie  zamieszczone  zostaną  na  stronie
internetowej  www.pbpciechanow.pl i  profilu  Facebook
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie.

2. Termin składania prac upływa 12.06.2021r.

3. Regulamin  konkursu  i  wszystkie  wzory  dokumentów,  które
należy dołączyć do pracy będą dostępne na stronie internetowej
Organizatora.

4. Prace należy złożyć  osobiście  w Wypożyczalni  Nr  1  przy ulicy
Okrzei 27, w Wypożyczalni Głównej przy ulicy Warszawskiej 34 lub
przesłać pocztą na adres:

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego
w Ciechanowie

ul. Warszawska 34, 06-400 Ciechanów

5. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania
prac, które po konkursie przechodzą na własność Organizatora.

VI. Nagrody:

1. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora
konkursu.

2. W każdej z trzech kategorii Jury wyłoni po 3 laureatów.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych
wyróżnień.

4.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.06.2021r.

http://www.pbpciechanow.pl/


5. Ogłoszenie  wyników  konkursu  zamieszczone  zostanie   na
stronie  internetowej  Organizatora  oraz  w  mediach
społecznościowych.

6. O  terminie  odbioru  nagród  laureaci  zostaną  powiadomieni
telefonicznie.

7. Nagrodzone  prace  będzie  można  zobaczyć  na  stronie
internetowej  Organizatora  oraz  na  wystawie  w  witrynie
Wypożyczalni Nr 1, ul. Okrzei 27a.

Wzór metryczki:

Tytuł pracy…………………………………………………………………..

Imię i nazwisko, klasa……………………………………………………

Adres i telefon opiekuna……………………………………………….

VII. Pozostałe ustalenia:

1. Wzory metryczki oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku zamieszczono na stronie internetowej
Organizatora w sekcji Dokumenty do Pobrania.

2. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Wypożyczalnia
Nr 1 w Ciechanowie, ul. Okrzei 27a

Tel. 23 672 39 82

e-mail: wypozyczalnia.nr1@pbpciechanow.pl

mailto:wypozyczalnia.nr1@pbpciechanow.pl


3. Regulamin  konkursu  jest  dostępny  na  stronie:
www.pbpciechanow.pl 

http://www.pbpciechanow.pl/

