KONKURS PLASTYCZNY
„Fantastyczny świat w literaturze”
1. Organizator:
Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.
2. Cele konkursu:
promocja literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie,
kształtowanie nawyków czynnego, samodzielnego udziału w kulturze.
3. Temat konkursu:
Tematem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej obrazującej wątki fantastyczne
w literaturze. Inspiracje stanowić mogą zarówno lektury szkolne, jak i własne wybory
czytelnicze.
4. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Gorzowa
Wlkp., z klas I - VIII.
5. Warunki konkursu:
prace konkursowe należy wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek,
malunek, grafika, rzeźba, collage) itp.,
Autor/autorzy mogą nadesłać jedną, niepublikowaną wcześniej, wykonaną
samodzielnie lub wspólnie pracę plastyczną, format prac plastycznych jest
dowolny,
prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych: uczniowie kl. I-III,
uczniowie kl. IV-VIII,
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praca powinna być opisana wg wzoru: imię/imiona i nazwisko/nazwiska, tytuł
pracy, klasa, nazwa szkoły, wiek oraz tytuł książki, którą ilustruje praca,
oceniane będą tylko prace zawierające pełne dane,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcia prac
przesłanych pocztą,
zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich,
prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
6. Kryteria oceny:
oryginalność i kreatywne podejście do tematu,
zgodność z tematem,
jakość wykonania.
O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje jury powołane przez Organizatora.
Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.
7. Harmonogram:
8.10.2019 – ogłoszenie konkursu „Fantastyczny świat w literaturze”,
10.10.2019 – 30.11.2019 – przesłanie prac konkursowych do Biblioteki
Pedagogicznej,
10.12.2019 – ogłoszenie wyników na stronie internetowej WOM,
12.12.2019 – wręczenie nagród w Bibliotece Pedagogicznej,
12.12.2019 – 10.01.2020 – wystawa prac konkursowych.
8. Nagrody:
najlepsze prace zostaną nagrodzone,
prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie,

9. Postanowienia końcowe:
przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego Regulaminu,
organizator zastrzega sobie prawo do:
nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac,
odwołania Konkursu bez podania przyczyny,
rozstrzygania spraw w kwestiach nieregulowanych Regulaminem,
wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac
konkursowych oraz opublikowanie imienia i nazwiska laureatów w materiałach
związanych z Konkursem (strona internetowa oraz media społecznościowe
organizatora),
załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.
10. Miejsce i termin nadsyłania prac:
Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście
do Organizatora Konkursu do dnia 30 listopada 2019 r., na adres:
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Łokietka 23
z dopiskiem: Fantastyczny świat w literaturze
11. Kontakt:
W przypadku pytań odnośnie Konkursu:
Monika Markowska, Hanna Ciepiela, Magdalena Janas, tel. (95) 721-61-38,

509-517-122

