
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„TAK, CZYTAM – MOJA WYMARZONA OKŁADKA”

Zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2016/2017, Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie zachęca do wzięcia udziału w konkursie plastycznym 
na okładkę ulubionej książki.

„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, 
albo zapomni o tym, co mu dolega, 
albo zaśnie – w każdym razie wygra.” 

H. Sienkiewicz 

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie. 
Osoby odpowiedzialne to p. Aneta Bielińska i p. Małgorzata Jurek

2. Cele konkursu:
 upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci 

i młodzieży.
 wzrost poziomu świadomości młodzieży dotyczącej wpływu czytania na 

wszechstronny rozwój człowieka; 
 rozbudzanie inwencji twórczej i wrażliwości artystycznej młodzieży; 
 promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie;
 kształtowanie umiejętności informatycznych z wykorzystaniem graficznych 

programów komputerowych 

3. Zasady udziału w konkursie: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z terenu powiatu łukowskiego, które samodzielnie wykonają projekt okładki do książki.

2. Na konkurs można zgłaszać indywidualne prace plastyczne wykonane samodzielnie, 
dowolną techniką, również komputerową, w formacie A3 i A4, będące projektami 
okładek książek (może to być nowa okładka do znanej książki lub okładka do 
wymyślonej książki).

3. Okładka powinna zawierać czytelny tytuł książki.
4. Na odwrocie pracy należy umieścić dane: tytuł książki, imię, nazwisko, klasę, adres 

i nazwę szkoły, telefon kontaktowy.
5. Każda osoba biorąca udział w konkursie może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
6. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć wraz z pracą wypełniony formularz 

zgłoszenia (załącznik nr 1). 

III. Miejsce i termin nadsyłania prac.



1. Prace należy osobiście dostarczyć na adres:
Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie 
ul. Międzyrzecka 70
21-400 Łuków
Sekretariat uczniowski

2. Termin składania prac:   20 marzec– 21 kwietnia 2017 r.

IV. Jury
1. Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną ocenione przez Jury powołane przez 

organizatora konkursu.
2. Jury nagrodzi autorów trzech najciekawszych prac, którzy oprócz dyplomów otrzymają 

również nagrody rzeczowe ( np. słuchawki, bezprzewodowe głośniki, powerbanki ).       
3. Decyzja Jury o wyłonieniu Zwycięzców jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo do 

odwołania.

V. Wyniki konkursu 
1. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.zs3lukow.pl w dniu 

26 kwietnia 2017 roku.
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie odbioru nagród.
3. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w siedzibie ZS Nr 3 

w Łukowie.

VI. Prawa autorskie
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wydruku oraz do umieszczenia na stronie 

internetowej www.zs3lukow.pl zwycięskich prac z możliwością ich pobrania przez osoby 
odwiedzające stronę.

2. Wzięcie udziału w konkursie (dostarczenie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Ze względu na udział w konkursie uczestników nieletnich należy załączyć pisemną zgodę 
rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem 
konkursu i wystawą.

4. 4.Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych 
wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz 
Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 
trzecich przez uczestników konkursu.

6. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
7. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.

VII. Postanowienia końcowe



1. W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności organizator konkursu  zastrzega 
sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia czasu trwania organizowanego 
konkursu. 

2. Prawo unieważnienia konkursu bez podania jego przyczyny przysługuje wyłącznie 
organizatorowi konkursu.

3. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 
4. skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w konkursie.
5. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu.
6. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają p. Aneta Bielińska 

i p. Małgorzata Jurek
Telefon kontaktowy: 607599208, 506318927
E-mail: zs3lukow@poczta.onet.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, życzymy udanych pomysłów.

Organizatorzy


