Regulamin konkursu plastycznego
„Okładka do ulubionej książki”
Biblioteka Szkolna, Samorząd Szkolny i Parlament Uczniowski w Zespole Szkół nr 2
w Lesznie zapraszają młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Okładka do
ulubionej książki”.
I Organizator konkursu: Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół nr 2 w Lesznie, Samorząd
Uczniowski przy Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 4 w Lesznie, Parlament Uczniowski przy II
Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie
1. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

II Cele konkursu:

2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
3. Rozwijanie umiejętności plastycznych.
III Uczestnicy konkursu: 1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum i liceum.
2. Prace plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach:
I kategoria- gimnazjum, II kategoria- liceum.
IV Warunki uczestnictwa:
1. Na konkurs można zgłaszać indywidualne prace plastyczne
wykonane samodzielnie, dowolną techniką, w formacie A4, A3będące projektami okładek ulubionych książek (może to być
nowatorska okładka do znanej książki lub okładka do
wymyślonej przez siebie książki, której nie ma jeszcze na rynku
wydawniczym).
2. Okładka powinna zawierać czytelny tytuł książki.
3. Na odwrocie pracy należy umieścić dane: imię, nazwisko i klasę,
tytuł książki oraz imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), adres
i nazwę szkoły, telefon kontaktowy.
4. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu
oraz zamieszczenie prac na stronie internetowej Zespołu Szkół
nr 2 w Lesznie. Prace stają się własnością organizatora.
V Termin konkursu: Prace plastyczne należy dostarczyć do Biblioteki szkolnej w Zespole
Szkół nr 2 Lesznie przy ulicy B. Prusa 33 do dnia 26 maja 2017 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi na początku czerwca 2017 r.

KONKURS PLASTYCZNY
„OKŁADKA DO ULUBIONEJ KSIĄŻKI”
Z okazji Tygodnia Bibliotek obchodzonego w dniach 8-15 maja 2017
zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym
„Okładka do ulubionej książki”.
Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie.
Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką projektów okładek ulubionych
książek (może to być nowatorska okładka do znanej książki lub okładka do wymyślonej
przez siebie książki, której nie ma jeszcze na rynku wydawniczym). Okładka powinna
zawierać czytelny tytuł książki. Na odwrocie pracy należy umieścić dane: imię, nazwisko
i klasę, tytuł książki oraz imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), adres i nazwę szkoły,
telefon kontaktowy.

KONKURS TRWA od 08.05.2017 do 26.05.2017
Prace należy dostarczać do 26.05.2017 do biblioteki szkolnej.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej i u opiekunów samorządu.

