
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO 

KONKURSU „ILUSTRACJA TWÓRCZOŚCI WANDY CHOTOMSKIEJ” DLA 

UCZNIÓW KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN 

 

Cele konkursu: 

 rozbudzenie zainteresowań czytelniczych; 

 inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej; 

 dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym; 

 rozwijanie wyobraźni uczniów; 

 doskonalenie sprawności manualnych; 

 rozbudzenie świadomości poszanowania książek.  

 

Regulamin konkursu: 

1.  Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych miasta Lublin.  

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej twórczość 

Wandy Chotomskiej, np. okładka opowiadania, ilustracja do wiersza.   

3.  Jeden autor może dostarczyć jedną pracę plastyczną.  

4. Technika wykonania pracy (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) 

oraz format pracy dowolny.  

5. Praca powinna posiadać metryczkę na odwrocie:  

 imię i nazwisko autora 

 klasa, szkoła 

 imię i nazwisko wychowawcy 

 tytuł książki, utworu, do którego wykonana jest praca. 

6. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową 

(załącznik nr 1 do regulaminu).  

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.  

8. Z chwilą dostarczenia prac przechodzą one na własność Organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo  do ich popularyzowania i eksponowania na wystawach.  

9.  Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.  

10. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  



11. Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę: pomysłowość, zgodność z 

tematem konkursu, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania pracy, 

oryginalność i estetykę.  

12. Termin dostarczania prac: do 26 listopada 2017 r.  

13. Prace prosimy dostarczać bezpośrednio do sekretariatu Organizatora lub wysłać 

pocztą na adres szkoły: Zespół Szkół nr 12 ul. Sławinkowska 50  20-810 Lublin z 

dopiskiem „Konkurs plastyczny: ILUSTRACJA TWÓRCZOŚCI WANDY CHOTOMSKIEJ” 

14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada 2017 r. 

15. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 12 w 

Lublinie: www.zs12lublin.eu.  

16. Nagrody  i dyplomy będą możliwe do odebrania od dnia 6 grudnia 2017 roku na 

portierni w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie. 

17 . Ze zgłoszonych prac zostanie utworzona wystawa w budynku ZS nr 12 w Lublinie.  

18. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

19. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

20. Szczegółowych informacji nt. konkursu udzielają Koordynatorzy: 

 

p. Patrycja Stefaniak  patrycja.stefaniak@zs12lublin.eu 

p. Monika Niściór   monika.niscior@zs12lublin.eu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 

,,Ilustracja twórczości Wandy Chotomskiej” 

 

KATRA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
,,Ilustracja twórczości Wandy Chotomskiej” 

 
 
 

Imię i nazwisko ucznia, klasa ……………………………………………………………………………………… 

 
Nazwa szkoły ……….…………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres szkoły …………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

Kontakt: telefon i adres e-mailowy szkoły ….………………………………………………….…………… 

 

Imię i nazwisko wychowawcy………………………………………………………………………..…………… 

 

Adres e-mailowy wychowawcy………………………………………………………………..…………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..            …………………………………………………… 

(podpis wychowawcy)      (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


