
                                                                              

                                                      

 

 

Regulamin 

 

„Lektura na plakacie” – konkurs plastyczno-literacki na plakat do filmowej 

lub teatralnej adaptacji lektury szkolnej  

 rok szkolny 2022/2023 

§1 

Organizatorzy konkursu 

 

1. Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Siedlcach i Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach. 

2. Konkurs jest organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce – 

Andrzeja Sitnika. 

 

§2 

Cele konkursu 

 

1. Promowanie czytelnictwa lektur szkolnych. 

2. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań literackich. 

3. Rozwijanie zainteresowań sztuką teatralną i filmową. 

4. Rozwijanie kreatywności artystycznej i umiejętności plastycznych. 

 

§3 

Przedmiot konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie plakatu do filmowej lub teatralnej 

adaptacji lektury szkolnej. 

2. Plakat powinien tematycznie nawiązywać do treści obowiązkowej lektury 

szkolnej zamieszczonej w wykazie (załącznik nr 1 do regulaminu).   

 

 

 



                                                                              

 

§ 4 

Uczestnicy konkursu 

 

1. Do konkursu mogą się zgłaszać uczniowie klas IV-VIII szkół 

podstawowych z województwa mazowieckiego. 

2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: 

 

 dla uczniów klas IV-VI, 

 dla uczniów klas VII-VIII. 

 

3. Uczniowie klas IV-VI mogą wybierać z lektur przeznaczonych dla klas IV-

VI, uczniowie klas VII-VIII mogą wybierać z lektur przeznaczonych dla 

klas VII-VIII. 

 

§ 5 

Założenia organizacyjne 

 

1. Plakaty konkursowe powinny zostać wykonane zgodnie z zasadami 

informacji wizualnej i reklamy. Plakaty muszą być wykonane w formacie 

A3 (420 x 297 mm) w orientacji pionowej i zawierać tytuł sztuki teatralnej 

lub filmu. 

2. Plakaty nie mogą być wykonane przy użyciu technologii komputerowej, 

z wykorzystaniem materiałów sypkich, pasteli i elementów przestrzennych. 

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami autorskimi, nigdzie 

wcześniej niepublikowanymi. 

4. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę. 

5. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

4. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 2 

regulaminu konkursu. 

5. Formularz zgłoszeniowy musi być trwale przytwierdzony do pracy (klejem 

lub taśmą klejącą na odwrotnej stronie plakatu). 

6. Prac nie można składać. Należy je dostarczyć w sposób gwarantujący, że 

nie zostaną zniszczone lub uszkodzone w transporcie. 

7. Wraz z pracą niezbędne jest przesłanie oświadczenia rodzica/opiekuna 

prawnego stanowiące załącznik nr 3 do regulaminu konkursu. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora konkursu danych osobowych uczestnika konkursu w zakresie 

związanym z organizacją i przebiegiem konkursu w odrębnym formularzu 

(załącznik nr 3). 

9. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie 

konkursowej. 



                                                                              

10. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest dobrowolne i oznacza przyjęcie 

w pełni postanowień niniejszego regulaminu. 

 

§ 6 

Ocena prac konkursowych 

 

1. Prace należy przesłać/dostarczyć do dnia  31 marca 2023 r. na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna 08-110 Siedlce ul. Józefa Piłsudskiego 5. 

2. Prace przesłane/dostarczone po terminie nie zostaną zakwalifikowane 

do konkursu. 

3. O zakwalifikowaniu decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu 

do MBP w przypadku osobistego dostarczenia. 

4. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają: Sekretariat 

Miejskiej Biblioteki Publicznej - telefon 25 7943032, Sekretariat Szkoły 

Podstawowej nr 1 - telefon 25 7943501 

5. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez 

Organizatorów. 

6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

 uczniowie klas IV- VI, 

 uczniowie klas VII- VIII. 

7. Kryteria oceny prac: 

 ocenie będzie podlegał pomysł na plakat teatralny lub filmowy,  

 zgodność z tematem konkursu, 

 jakość wykonania, 

 oryginalność i pomysłowość, 

 wrażenie estetyczne, 

 walory artystyczne. 

8. Prace noszące znamiona plagiatu będą zdyskwalifikowane. 

9. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

§ 7 

Ogłoszenie wyników konkursu 

 

1. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronach 

internetowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej dnia 21.04.2023 r. 

2. Laureaci oraz finaliści zostaną powiadomieni mailowo w terminie 

do 21.04.2023 r. 

3. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w Szkole Podstawowej nr 1 

w Siedlcach w dniu 28.04.2023 r. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania pracy 

na plakatach w tym promującym drugą edycję konkursu. 



                                                                              

5. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na podsumowaniu konkursu 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Siedlcach i w Galerii Miejskiej Biblioteki 

Publicznej. 

 

§ 8 

Nagrody 

 

1. Organizatorzy przyznają I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej. 

Autorzy wszystkich prac zgłoszonych do konkursu i ich opiekunowie 

otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, 

unieważnienia, odwołania konkursu w przypadku wystąpienia 

szczególnych okoliczności. 

2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą nieodpłatnie na 

własność Szkoły Podstawowej nr 1  i nie będą zwracane uczestnikom 

konkursu. 

3. Organizatorzy są również Administratorem danych w rozumieniu RODO. 

Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączonej Klauzuli 

informacyjnej (załącznik nr 2). 

4. Zajęcie wysokiego miejsca w konkursie nie oznacza wpisania tego 

przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły. 

 

 

 

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach 

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach 

 
 

 


