
 

 

 

Regulamin konkursu „Rozczytać wyobraźnię”  

 
Organizator konkursu: Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach 

 

§1 Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni, promocja czytelnictwa, zbadanie zainteresowań czytelniczych 

młodzieży oraz rozwijanie talentów twórczych. 

§2 Postanowienia ogólne 

1. W ramach konkursu uczniowie indywidualnie przygotowują jedną pracę plastyczną w formacie A4, w dowolnej 

technice (rysunek, malarstwo, grafika). Praca ma ilustrować dowolną, przeczytaną przez ucznia książkę.  

2. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

3. Konkurs ma zasięg międzyszkolny i skierowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz II i III 

klas gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

4. Oceną prac konkursowych i wytypowaniem zwycięzców zajmie się powołane do tego Jury. 

§3 Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Na odwrocie pracy należy umieścić informacje: tytuł ilustrowanej książki, imię i nazwisko autora, wiek, klasę, 

nazwę i adres szkoły i tel. kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna oraz jego telefon kontaktowy (opcjonalnie) 

3. Nadesłane w ramach konkursu prace przechodzą na własność organizatora. 

§4 Miejsce i termin nadsyłania prac 

1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego, 

ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki  z dopiskiem „konkurs ilustratorski”. W przypadku osobistego dostarczenia 

prac należy zostawić je w sekretariacie szkoły. 

2. Termin składania prac upływa 23 lutego 2018r.  

3. Prace, które wpłyną po wyznaczonym terminie, w przypadku wpłynięcia małej ilości prac mogą również zostać 

dopuszczone do konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 lutego2018r. Laureaci konkursu zostaną 

poinformowani o wynikach drogą telefoniczną.                                    

§5 Jury 

1. Jury jest powołane przez koordynatora konkursu. 

2. Zadaniem Jury jest wyłonienie laureatów konkursu w drodze oceny prac uczestników. 

3. Przedmiotem oceny Jury będzie czytelność i zgodność z tematem, pomysłowość i wartość artystyczna. 

4. Decyzje Jury o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§6  Nagrody i wyróżnienia 

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najciekawszych prac wyłonionych przez Jury. 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klasy gimnazjum 

 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

2. Imiona i nazwiska laureatów w poszczególnych kategoriach zostaną udostępnione na stronie organizatora. 

3. Nagrodami w konkursie będą  przedmioty rzeczowe oraz dyplomy. 

§7  Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje o konkursie będą przekazywane telefonicznie. 

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursu oraz 

wyraża zgodę na publikację swojej pracy na stronie www organizatora lub zamieszczenie pracy na wystawie. 

3. We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z koordynatorem konkursu Panią 

Jolantą Grabowską - tel. 665 772 962. 


