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Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego 

„Ilustracja do książki” 

 

§1 

Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Wołczyński Ośrodek Kultury. 

2. Współorganizatorem konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie 

 

§2 

Tematyka konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne inspirowane wybranym fragmentem z książki 

wypożyczonej w szkolnej bibliotece lub w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Wołczynie. 

§3 

Cele konkursu 

1. Promocja czytelnictwa i zachęcenie dzieci i młodzieży do wypożyczania książek i czytania 

w wolnym czasie. 

2. Rozwijanie talentów artystycznych oraz poszerzanie pasji. 

 

§4 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i obejmuje trzy kategorie 

wiekowe: 

 uczniowie klas I -III 

 uczniowie klas IV-VI 

 uczniowie klas VII-VIII 

§5 

Warunki konkursu 

1. Zadaniem uczestników jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej 

ilustrację wybranego fragmentu wypożyczonej w bibliotece książki. 

2. Technika wykonania pracy dowolna o formacie A3 w poziomie. 

3. Praca nie może posiadać elementów o charakterze wypukłym, przestrzennym. 

4. W pracy konkursowej należy zawrzeć fragment książki służący za inspirację, przy czym nie 

może on być bezpośrednio skserowany z książki (format A4 w pionie).  
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5. Praca musi być oprawiona w passe-partout o dowolnym kolorze wg następującego 

schematu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Do pracy należy dołączyć metryczkę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§6 

Termin i miejsce składania prac konkursowych 

 

1. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie Wołczyńskiego Ośrodka Kultury  

do dnia 30 października 2020 roku do godziny 16:00. 

§7 

Nagrody 

1. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury. 

2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych. 

3. W każdej kategorii przewidziane są nagrody dla miejsc I, II, III. Dopuszczalne jest 

przyznanie po jednym wyróżnieniu w każdej kategorii wiekowej.  

4. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy za udział w konkursie. 

5. Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną kraju o terminie rozstrzygnięcia konkursu  

i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie po zakończeniu 

konkursu.  

 

 

 

 

Tytuł książki                                                         Tytuł ilustracji  

 

 

 

Fragment książki 

(format A4 w pionie) 

 

 

Praca plastyczna – ilustracja do książki   

(Format A3 w poziomie) 

Szare tło stanowi passe-partout 
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§8 

Postanowienia końcowe 

1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną. 

2. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora, w przypadku nieodebrania 

pozostałych prac przez uczestników do dnia 13  listopada 2020 r. również przechodzą one 

na własność Organizatora.   

3. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w wystawie pokonkursowej w siedzibie 

Organizatora i Współorganizatora oraz na ich stronach www i FB.  

4. Uczestnicy przekazując prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

 

   

 

 

 
 


