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REGULAMIN 
BIBLIOTECZNEGO KONKURSU PL ASTYCZNO-LITERACKIEGO: 

 

„POCZTÓWKA Z POZDROWIENIAMI”  
 

I. ZAŁO ŻENIA OGÓLNE: 
1. Biblioteka Pedagogiczna w Poddębicach, ul. Narutowicza 13 jest 

organizatorem konkursu plastycznego: „Pocztówka z pozdrowieniami” 
Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg konkursu są: 
Beata Matusiak-Ignar i Katarzyna Gajkowska. Współorganizatorem 
jest Gminny Zespół Szkół w Poddębicach, ul. Polna 36. Osobami 
odpowiedzialnymi są Magdalena Skubiszewska i Kamila Kaliszka.  

2. Celem konkursu jest:  
⇒ Poznawanie Ziemi Ojczystej 
⇒ Pogłębianie wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych 

zakątkach kraju i świata 
⇒ Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności dostrzegania 

walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu, Polski 
i świata  

⇒ Dokumentowanie poznawanych obiektów przy pomocy 
dowolnie wybranych sztuk plastycznych 

3. Tematyka konkursu: 
⇒ Moja miejscowość 
⇒ Moja najciekawsza wycieczka turystyczno-krajoznawcza                  

w Polsce 
⇒ Moja najciekawsza wycieczka turystyczno-krajoznawcza za 

granicą                                 
4. Konkurs rozgrywany jest w kategorii indywidualnej w szkole 

gimnazjalnej. W konkursie może brać udział młodzież z klas 1-3 
gimnazjum. Termin oddania prac do 31 maja 2004r. na adres: 
Biblioteka Pedagogiczna w Poddębicach, ul. Narutowicza 13. 

5. Rywalizacja przebiega w następujących etapach:  
⇒ Etap szkolny: wykonanie prac plastycznych (zawierających 

tekst pozdrowień) pod kierunkiem nauczyciela K. Kaliszki, M. 
Skubiszewskiej oraz wyłonienie spośród nich około 50 
najlepszych.  

⇒ Etap biblioteczny: Wystawa wszystkich wyłonionych                  
w pierwszym etapie prac. Wybór trzech zwycięzców konkursu 
oraz dwóch wyróżnień. Wręczenie nagród – niespodzianek. 

6. Finały konkursu na poszczególnych etapach powinny uwzględniać 
prezentację prac, wystawy oraz taką formę podsumowania konkursu, 
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która dawać będzie satysfakcje autorom za ich trud włożony                  
w przygotowanie prac.  

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 
1. Podstawową zasadą jest samodzielne wykonanie prac plastycznych 

związanych z popularyzacją terenów turystyczno-krajoznawczych. 
2. Prace zgłaszane do konkursu powinny być wykonane w formacie 

A4 i zawierać tekst pozdrowień z wakacji. 
3. Przygotowując pracę na konkurs autorzy mogą korzystać z rad               

i pomocy opiekuna pracy. 
4. Na odwrocie pracy należy umieścić dane autora: imię i nazwisko, 

klasa oraz nazwę wybranej techniki plastycznej, w której wykonana 
jest praca. 

III. ETAP SZKOLNY: 
1. W każdym z etapów organizatorzy powołują komisje oceniające prace. 

W składzie tych komisji powinny znaleźć się osoby kompetentne do 
oceny wartości prac pod względem: 

⇒ Oceny wyrazu artystycznego pracy 
⇒ Oceny poziomu literackiego tekstu pozdrowień                                 

2. Należy dążyć do wyróżniania około 50 prac na tym etapie konkursu. 
3. Komisja szkolna zgłasza na etap biblioteczny wszystkie wyróżnione 

prace. 
4. Podstawą zgłoszenia prac na etap biblioteczny jest protokół                  

z posiedzenia komisji konkursowej zawierający: 
⇒ Wykaz prac wyróżnionych na etapie szkolnym 
⇒ Krótką notkę oceniającą poziom prac i wnioski dotyczące 

organizacji konkursu 
IV. ETAP BIBLIOTECZNY: 

1. Podstawą zgłoszenia prac na etap biblioteczny jest protokół                  
z posiedzenia komisji konkursowej (jw.) 

2. Protokół wraz z pracami konkursowymi powinien być dostarczony do 
Biblioteki Pedagogicznej w nieprzekraczalnym terminie do 31maja 
2004r. 

3. Ocena prac wyróżnionych będzie dokonywana przez komisję 
powołaną w Bibliotece Pedagogicznej. Dokona ona wyboru 3 
najlepszych prac oraz 2 wyróżnień. 

4. Zależnie od poziomu i zawartości merytorycznej prac przewiduje się 
nagrody specjalne ufundowane przez Bibliotekę Pedagogiczną 
(książki) oraz inne instytucje i osoby prywatne z terenu miasta 
Poddębic (akcesoria turystyczne). 

5. Przewiduje się specjalne wyróżnienie dla klasy szczególnie zasłużonej 
w prowadzeniu konkursu. 

 
 


