
                                                                     
 

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej    

Książnica Karkonoska 

Filia nr 3  

ul. Różyckiego 4 

58-506 Jelenia Góra 
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Poszukiwany bohater książkowy – list gończy” 
 

 

1. Organizatorem konkursu jest Filia nr 3 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej 

Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze. 

2. Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych dzieci i młodzieży  

 kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze dzieła literackiego  

 rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów  

3. Termin składania prac: do 24.04.2018r. 

4. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) 

i gimnazjów (klasy I-III). 

 

5. Szczegóły techniczne: 

 �uczestnicy wykonują jedną pracę z zastosowaniem dowolnej formy i techniki plastycznej 

(również 3D), format nie mniejszy niż A4 lub przedmiot nie mniejszy niż 15 cm, 

 praca może być dziełem tylko jednego autora,  

 uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, która nie była wcześniej publikowana   

i nagradzana, 

 �praca powinna być wykonana samodzielnie, bez zapożyczania cudzych pomysłów, 

Na odwrocie pracy należy umieścić dane dotyczące autora dzieła: a) imię i nazwisko, b) wiek,          

c) przedszkole lub szkoła i klasa, d) telefon rodzica lub nauczyciela pełniącego nadzór artystyczny 

oraz imię przedstawionej postaci oraz autora i tytuł książki, której jest bohaterem.                     
Prace bez dołączonej metryczki lub błędnie opisane nie będą brane pod uwagę.  

7. Kryteria oceny: 

• pomysłowość w ujęciu tematu,  

• walory artystyczne (z uwzględnieniem estetyki), 

• wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych. 

 



8. Prace konkursowe przechodzą na własność JCIiER Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze. 

Autorzy prac nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie art. 50 ustawy z 4 lutego 1994r. 

(Dz.U. 1994 nr 24 poz.83), akceptują warunki konkursu oraz wyrażają zgodę na ich bezpłatne 

eksponowanie, publikowanie i powielanie. 

9. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać (decyduje data stempla pocztowego) najpóźniej do      

25 kwietnia 2018 r. do  Filii nr 3 lub do innej agendy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 

15 maja 2018 r. 
 

10. Udział w konkursie stanowi jednocześnie zgodę na publikację wizerunku jego uczestników oraz na 

użycie ich danych w celach promocyjnych konkursu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu pod warunkiem podania go do 

publicznej wiadomości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


