
 

 

  

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU 

W MIEJSKIM KONKURSIE 

CZYTELNICZO - PLASTYCZNYM 

pod honorowym patronatem 

Prezydenta miasta Wałbrzycha 

doktora Romana Szełemeja 

 

“OKŁADKA MOJEJ KSIĄŻKI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamin miejskiego konkursu 
czytelniczo-plastycznego 

pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha 

doktora Romana Szełemeja 
 

„Okładka mojej książki” 
 
 
Organizator konkursu: Biblioteka szkolna działająca przy Szkole Podstawowej  

nr 41 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii; ul. Moniuszki 118, 58-303 Wałbrzych 

Partner konkursu: Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu 

 

Cele Konkursu: 

 

1. Głównym celem konkursu jest wykonanie takiej okładki książki, którą uczestnicy  

w przyszłości sami chcieli by napisać. Okładka powinna zawierać: 

- wymyślony tytuł 

- wymyślone imię i nazwisko lub pseudonim 

- grafikę w tym komputerową/rysunek/malarstwo/kolaż/ lub inne techniki mieszane 

2. Cele szczegółowe: 

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac 

plastycznych 

- promocja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej i wrażliwości dzieci  

i młodzieży   

- rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności. 

 

Czas trwania konkursu 

 

Konkurs rozpoczyna się 1.10.2022 i trwać będzie do 30.11.2022r. r.. Termin 

nadsyłania prac kończy się z datą 30.11.2022r. (decyduje data stempla pocztowego); 

prace nadsyłamy na adres organizatora; rozstrzygnięcie planowane jest na styczeń 

2023r. w siedzibie szkoły organizatora w godzinach popołudniowych; 

 

 



Uczestnicy konkursu: 

 

W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas IV-VIII Publicznych i Niepublicznych 

Szkół Podstawowych, dzieci korzystające z usług świetlic środowiskowych 

działających przy Centrum Aktywności Lokalnej oraz dzieci przebywające  

w Domach Dziecka z terenu miasta Wałbrzycha; 

 

Warunki uczestnictwa: 

 

1. Prace powinny być wykonane dowolnymi technikami plastycznymi w dowolnym 

formacie. 

2. Prace przekazane na konkurs powinny być własnoręcznie wykonane, dowolną nie 

przestrzenną techniką, wcześniej niepublikowane. 

3. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

wykonywanie prac w imieniu osób trzecich. 

4. Każda szkoła/placówka może przesłać dowolną ilość prac. 

5. Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: 

imię i nazwisko autora, klasę oraz szkołę placówkę i nazwisko opiekuna 

6. Prawa autorskie w momencie przekazania pracy przechodzą na organizatora. 

7. Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na przeniesienie 

własności na Organizatora konkursu, w tym zgodę na wykorzystanie prac do 

realizacji konkursu, zgodę na publikację wizerunku laureatów oraz upublicznienie 

danych osobowych uczestników konkursu związanych z realizacją przedsięwzięcia. 

Nadesłane do organizatora prace przechodzą na jego własność i nie podlegają 

zwrotowi. 

8. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

9. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów konkursu  

i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

10. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica / opiekuna prawnego na 

wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku oraz przetwarzanie danych 

osobowych dziecka (w załączeniu); 

11. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków oznaczać 

będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu i utratę prawa do nagrody. 



12. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela organizator, biblioteka 

szkolna Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu: telefon 

grzecznościowy, bibliotekarz Renata Gileta: 508 054 148; adres e mail: 

konkurs.moswalbrzych@gmail.com 

 

Warunki konkursu i nagrody: 

 

1. Jury składające się z wałbrzyskich malarzy i literatów a powołane przez 

organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność, estetyka. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w placówce organizatora w styczniu 2023.  

O konkretnej dacie laureaci zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni 

4. Przyznawane będą nagrody w kategoriach: 

      - klasy IV-VI: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia 

      - klasy VII-VIII:  I, II, III miejsce oraz wyróżnienia 

      - oraz za najbardziej oryginalny tytuł pracy w obydwu kategoriach; 

5. Jury ma prawo do wytypowania nagród oraz do nie przyznawania nagród. 

6. Decyzja jury, co do przyznania nagród jest ostateczna. 

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w dniu 

rozdania nagród oraz na stronach internetowych organizatora. 

2. W przypadku, gdy laureat konkursu nie będzie miał możliwości przyjazdu na teren 

ośrodka, nagroda zostanie przesłana pocztą. 

3. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 

4.  Termin oficjalnego rozdania nagród, będzie podany odpowiednio wcześniej. 

5. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie organizatora, jak i stronie 

Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu oraz zostanie wysłany drogą mailową do 

szkół/placówek. 

 

mailto:konkurs.moswalbrzych@gmail.com


6. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 - zmiany postanowień regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 

innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu, 

 - odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

 - nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

 - rozstrzygnięcia w kwestiach nieregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez 

bibliotekę szkolną działającą przy Szkole Podstawowej nr 41 

przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzych, 

miejskim konkursie czytelniczo – plastycznym 

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha 

doktora Romana Szełemeja 

„Okładka mojej książki” 

 

 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  …...................................................................... 

                                                                              (imię i nazwisko) 
 

w konkursie czytelniczo – plastycznym „Okładka mojej książki” ponadto w wyrażam zgodę 

na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy  

i adresu placówki/szkoły w której przebywa) w celach wynikających z organizacji Konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, 

poz. 922 z późn. zm); 

Dodatkowo wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez 

moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz  

w innych formach utrwaleń. 

 

Data     Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

………………………..    ……….………………………………... 

 


