
SZKOLNY KONKURS NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI  

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. 
Wisława Szymborska  

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  
NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI 

zorganizowanego w ramach obchodów 
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 

1. Organizator. 
Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.  

2. Cele ogólne. 

• zainteresowanie książką, 
• rozwijanie zdolności manualnych, 
• rozwijanie wyobraźni twórczej, 
• popularyzacja literatury. 

3. Uczestnicy. 
Konkurs skierowany jest do uczniów z klas 0-8 szkoły podstawowej.  

4. Warunki udziału w konkursie. 
Konkurs ma charakter indywidualny: jeden uczestnik zgłasza tylko jedną pracę, która ma postać 
dwustronnej zakładki do książki, wykonanej samodzielnie w dowolnej płaskiej technice plastycznej. 
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zdjęcia swojej pracy do organizatorki – nauczycielki 
Moniki Foigt do dnia 23 kwietnia 2021 roku wraz z metryczką (wzór w załączeniu).  
Zdjęcie pracy konkursowej należy wysłać na adres mailowy: biblioteka.koleczkowo@gmail.com 
Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami autora, a 
ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr 
prawnie chronionych. 

5. Kryteria oceny prac. 
Jury w ocenie weźmie pod uwagę przede wszystkim: 
• pomysłowość, 
• oryginalność ujęcia tematu, 
• estetykę wykonania pracy, 
• samodzielność wykonania. 

6. Nagrody. 
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:  
- klasy 0-3 szkoły podstawowej,  
- klasy 4-6 szkoły podstawowej,  
- klasy 7-8 szkoły podstawowej.  
Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.  

7. Postanowienia końcowe. 
Prace oceni niezależne jury. Na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowany komunikat o 
przebiegu konkursu oraz galeria wykonanych prac. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do ich 
ekspozycji. Do konkursu nie zostaną dopuszczone gotowe zakładki oraz prace zawierające gotowe 
elementy zdobnicze. 

Organizator konkursu 
Monika Foigt 



SZKOLNY KONKURS NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI  

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

SZKOLNY KONKURS NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI zorganizowany w ramach 
obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 

Imię i nazwisko uczestnika: 

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

Klasa: 

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

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

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

w SZKOLNYM KONKURSIE NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI. Rozumiem i w pełni 

akceptuję Regulamin Konkursu. Oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego 

Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

………………………………………………. 
(podpis rodzica)


