
REGULAMIN III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ILUSTRATOREM KSIĄŻKI" 

 

I  ORGANIZATOR: 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi - Joanna Bała-Baran, Joanna Ziółkowska, Danuta 

Krzystanek-Żak. 

 

II  CELE KONKURSU: 

 

• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz artystycznych, 

• zwrócenie uwagi na szczególną rolę ilustratora w procesie powstawania książek 

dziecięcych, 

• podkreślenie motywującej roli obrazu w procesie powstawania książek 

dziecięcych, 

• rozwijanie wyobraźni poprzez plastyczną wizualizację przeczytanego tekstu, 

• zachęcanie do aktywnego czytelnictwa, 

• rozwijanie współzawodnictwa na zasadach fair- play. 

 

III  ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających do szkół specjalnych 

-szkoła podstawowa 

2. Prace będą oceniane w następujących kategoriach: 

a) I grupa: klasy I-III 

b) II grupa : klasy IV-VI 

3. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych: do 29.04.2016r., na adres: 

Zespół Szkół Specjalnych, ul. Szpitalna 85, 41-250 Czeladź, z dopiskiem: 

„Konkurs ilustratorski”. 

4. Tematyka: dowolny wiersz lub krótkie opowiadanie dla dzieci, najlepiej 

ulubiony utwór uczestnika konkursu. 

5. Technika prac: rysunek kredką, ołówkiem, tuszem, węglem, malarstwo na 

papierze - do wyboru przez uczestnika konkursu (prace nie mogą zawierać 

elementów wystających, sypkich). 

6. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. 

7. Nie przyjmujemy prac zbiorowych, jeden uczestnik konkursu może złożyć tylko 

jedną pracę. 

8. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: 



a) imię i nazwisko autora pracy konkursowej, wiek, klasa; 

b) placówka, adres, telefon; 

c) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego 

uczeń przygotował pracę, 

d) dane dotyczące wybranego utworu, do którego została stworzona 

ilustracja: tytuł, nazwisko autora. 

9. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową zawierającą wypełnione i 

podpisane oświadczenie. 

10. Staranność wykonania, samodzielność wykonania, oryginalność i pomysłowość 

będą głównymi kryteriami w końcowej ocenie pracy. 

11. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego 

opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę. 

12. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania złożonych prac. 

14. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie o 

miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród. 

Kontakt: W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt 

telefoniczny z organizatorami: tel. 322651515 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 


