
Regulamin konkursu plastycznego 

Nowa okładka dla książki pradziadka, czyli zaprojektuj oryginalną obwolutę książki 

Juliusza Słowackiego „Balladyna” 

 

Organizator: 

Urząd Gminy Zgierz  

Ul. Łęczycka 4 

95-100 Zgierz 

tel.  42 716 25 15 

www.gmina.zgierz.pl 

           oraz  

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji,  

Dzierżązna nr 4, 95 - 001 Biała,  

tel. 42 717 84 66, 

fax. 42 717 80 18,  

www.dzierzazna.pl 
 

CELE KONKURSU: 

 Promocja czytelnictwa. 

 Propagowanie literatury narodowej. 

 Rozwijanie wyobraźni oraz postaw twórczych uczestników. 

 Włączenie się w akcję „Narodowe Czytanie”. 

 Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich zainteresowań. 

 Pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez podjęcie próby samodzielnej pracy plastycznej. 

 

OPIS KONKURSU: 

 Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu okładziny przedniej książki (przedniej okładki książki) 

Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”.  

 W pracy konkursowej najważniejsza będzie własna inwencja twórcza i wyobraźnia. Szczególnie 

doceniane będą niebanalne i intrygujące prace. 

 Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. Rozstrzygnięcie 

Konkursu nastąpi podczas ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania” organizowanej w Szkole 

Podstawowej im. Jana Kasińskiego w Białej, w dniu 5 września br. o godz. 15.00.  

 

 

 

http://www.dzierzazna.pl/


WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w  następujących kategoriach: 

I. uczniowie klas IV – VIII  Szkół Podstawowych z terenu Gminy Zgierz. 

II. młodzież do lat 18 zamieszkująca w Gminie Zgierz. 

Praca może być wykonana  dowolną techniką np.  pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak, 

kredki. Praca nie może być przestrzenna. Musi mieć format A3. Liczy się pomysł i inwencja twórcza. 

Projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w nich ilustracji. Projekt 

okładki musi zawierać  tytuł  książki oraz nazwisko autora. 

 Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie jedną samodzielnie wykonaną pracę. 

 Do każdej pracy należy dołączyć na odwrocie metryczkę, która ma zawierać:  

✔ imię i nazwisko, wiek uczestnika, 

✔ miejsce zamieszkania uczestnika, 

✔numer telefonu opiekuna prawnego autora pracy; 

   Do każdej dostarczonej pracy należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika wg            

wzoru załączonego do niniejszego regulaminu,  

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 

Prace  konkursowe  należy  złożyć  do dnia 31 sierpnia  2020  roku, do  godz.  16.00,   w  siedzibie 

Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, Dzierżązna nr 4, 95 - 001 Biała. 

 

OCENA PRAC I NAGRODY: 

 Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona komisja powołana przez Organizatora; 

 Jury w ocenie będzie brało pod uwagę: 

✔technikę wykonania, 

✔estetykę pracy, 

✔inwencję artystyczną i pomysł, 

✔oryginalność okładki, 

✔czy praca wykonana jest zgodnie  z założeniami niniejszego regulaminu; 

 Do zadań  komisji należeć będzie: 

           ✔podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze najciekawszych i najładniejszych prac, 

           ✔ogłoszenie wyników konkursu, 



 Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej, zostaną przyznane nagrody; 

✔Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród; 

 Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne; 

 Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie. Dodatkowo lista nagrodzonych 

osób będzie dostępna w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej www.gmina.zgierz.pl , 

www.dzierzazna.pl oraz portalach społecznościowych Gminy Zgierz i Gminnego Centrum Kultury, 

Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej; 

 Rozstrzygnięcie konkursu i odbiór nagród nastąpi podczas ogólnopolskiej akcji „Narodowego 

Czytania”, organizowanej w Szkole Podstawowej im. Jana Kasińskiego w Białej, w dniu 5 września 

br. o godz. 15.00.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Wszystkie złożone prace można będzie odebrać w dniu konkursu, po ogłoszenia wyników. 

Nieodebrane prace, stają się  własnością Organizatora Konkursu. 

 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i gromadzenie 

danych  osobowych uczestnika na potrzeby przeprowadzenia konkursu, publikację prac oraz danych 

laureatów na stronie internetowej i profilu Facebook organizatora oraz miesięcznika „Na Ziemi 

Zgierskiej”. 

 sprawy nieuregulowane niniejszym regulamin, rozstrzygane są przez organizatorów Konkursu. 

 Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać                                                        

w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej nr tel. 42 717 84 66                      

oraz w Urzędzie Gminy Zgierz nr tel. 42 716 25 15 w. 113. 

 

http://www.gmina.zgierz.pl/
http://www.dzierzazna.pl/

