BIBLIOTEKA
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W KIELCACH
zaprasza do udziału w konkursie literacko – plastycznym

ŚWIAT KSIĄŻEK W ILUSTRACJACH
Konkurs jest organizowany pod Honorowym Patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

-----------------------------------------------------------------------------------------------Regulamin konkursu „Świat książek w ilustracjach”
§1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie literacko – plastycznym
„Świat książek w ilustracjach”, zwanym dalej „konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki
nagradzania zwycięzców.
Cel konkursu
§2
Konkurs ma na celu popularyzację czytelnictwa.
Cele szczegółowe:
 promowanie literatury pięknej,
 rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni młodzieży inspirowanej przeczytanymi książkami,
 zachęcanie do wyrażania swoich zainteresowań i przeżyć związanych z literaturą w formie plastycznej,
 wzbudzanie wrażliwości na piękno języka.
Organizator konkursu
§3
Organizatorem konkursu jest Biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach.
Uczestnicy
§4
Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz klas III szkół gimnazjalnych.
Termin składania prac
§5
Prace wraz z kartą zgłoszeniową, oświadczeniem o prawach autorskich oraz oświadczeniem wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć na adres: IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach,
ul. Radiowa 1, 25–317 Kielce, z dopiskiem „Świat książek w ilustracjach”. Pytania w sprawie konkursu prosimy
przesyłać na adres e-mail: biblioteka_4lo@tlen.pl
Praca konkursowa
§6
Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
1. wykonanie oryginalnej ilustracji do dowolnej, ulubionej książki
np. przedstawiać postać bohatera lub wybraną scenę,
2. napisanie informacji na temat wykonanej ilustracji.
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wybranego autora; praca może

sekretariat@4lo.edu.pl
25-317 Kielce, ul. Radiowa 1
tel. 0-41 367 65 05
fax 0-41 367 69 29

Praca plastyczna powinna spełniać następujące kryteria:






rozmiar – praca, łącznie z centymetrową papierową ramką passe-partout, powinna mieć maksymalnie wymiary
formatu A4,
forma pracy dowolna,
praca ma być wykonana samodzielnie przez autora,
udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach,
praca musi odbiegać od wyglądu ilustracji zawartych w wydanych publikacjach.

Praca literacka powinna zawierać:





od 140 do 200 słów,
autora i tytuł książki, do której została wykonana ilustracja,
opis narysowanej sceny/osoby/sytuacji,
wyjaśnienie, dlaczego ta scena/osoba/sytuacja zasługuje na reprezentowanie wybranej książki.
Warunki udziału w konkursie
§7

1. Zasady organizacyjne konkursu:
 uczestnicy konkursu – uczniowie – wyrażają zgodę na eksponowanie swoich prac (wraz z imieniem, nazwiskiem,
klasą i nazwą szkoły) na szkolnej wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej Biblioteki IV Liceum
Ogólnokształcącego w Kielcach,
 uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie
do dostarczonych prac,
 jedna szkoła może zgłosić nie więcej niż 2 prace,
 najlepsze prace wybierze jury składające się z przedstawicieli organizatorów,
 werdykt jury jest ostateczny,
 zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość określi organizator konkursu.
2. Turniej jest realizowany w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim:
 za organizację etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele danej szkoły, za etap wojewódzki odpowiada
organizator konkursu,
 etap szkolny przeprowadzają nauczyciele we własnym zakresie, a prace zwycięzców w/w etapu szkolnego
dostarczają do etapu wojewódzkiego na adres IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach,
 pracę literacką w pliku doc/docx (czcionka 14 Times New Roman) dodatkowo należy przesłać na adres:
biblioteka_4lo@tlen.pl

WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac do 1 lutego 2019 roku
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się 15 marca 2019 roku o godzinie 1000
Regulamin i karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie:
4lo.edu.pl/biblioteka/rok4/regulamin_zgloszenie.pdf
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
Zgłaszam swoje uczestnictwo w konkursie literacko – plastycznym

ŚWIAT KSIĄŻEK W ILUSTRACJACH,
organizowanym przez Bibliotekę IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach
Konkurs jest organizowany pod Honorowym Patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Dane:
Imię i nazwisko uczestnika: ...................................................................................................................
Klasa: .....................................................................................................................................................
Pełna nazwa i adres szkoły: ...................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….........................
e-mail szkoły/nauczyciela prowadzącego: …………………………………………….........................
Numer telefonu kontaktowego uczestnika: ……………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: ………………………………………….........................
Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1
na przetwarzanie danych osobowych - mojego/mojej syna/córki, - tzn. imienia i nazwiska oraz nazwy i siedziby szkoły przez
IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach w związku z organizacją Konkursu literacko – plastycznego „Świat książek
w ilustracjach”.

…………….……………………………………………..
podpis ucznia/rodziców/prawnych opiekunów uczestnika konkursu
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016r.)
zapoznałem/zapoznałam się2 z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści danych
mojego/mojej syna/córki2 oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również,
że podanie tych danych było dobrowolne.

…………….……………………………………………..
podpis ucznia/rodziców/prawnych opiekunów uczestnika konkursu

Oświadczenie
Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa autorskie do dostarczonych prac. Prace nie są obciążone prawem osób
trzecich.

Podpis uczestnika: ..................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------1 Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych należy podać w przypadku niepełnoletności ucznia
2 Niepotrzebne skreślić.
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