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Czytam, więc jestem 
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SZALEŃCA 
 

1. Organizatorzy: 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. 

2. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem Internetu. 

3. Cele konkursu: 

Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do czytania, rozbudzanie pasji czytelniczych oraz 

zamiłowania do literatury, pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata, popularyzacja 

wartościowej literatury dla młodzieży, kształcenie umiejętności argumentowania, pisania 

wypowiedzi argumentacyjnej, dbałość o poprawność językową i kulturę słowa, kształcenie 

kompetencji czytelniczych, podkreślanie roli czytania i książki w życiu człowieka, a także 

rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych, rozwijanie 

umiejętności plastycznych, wyobraźni i kreatywności. 

4. Uczestnicy: 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie klas 

ósmych szkół podstawowych z terenu Powiatu Będzińskiego. 

Udział w konkursie może wziąć uczeń pełnoletni, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – jeśli 

posiada zgodę opiekuna prawnego. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu  

i zaakceptować jego postanowienia. 

 
Wykonać zadanie konkursowe zgodnie z zapisami regulaminu. 



Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w celach związanych z Konkursem. 

W konkursie Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie. 

5. Kategorie konkursowe: 

I. praca plastyczna – plakat, który zainspiruje do czytania książek i przypomni o Światowym 

Dniu Książki. Plakat może zawierać hasło reklamowe. Plakat powinien być zaprojektowany  

i wykonany w dowolnej formie (A4, A3, A2), dowolną techniką plastyczną. Każdy uczestnik 

może przysłać tylko jedną pracę. Plakat powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz 

zawierać informację o klasie i szkole. Plakat powinien być przesłany w jednym z następujących 

formatów: .jpeg, .jpg .png. 

II. praca literacka – recenzja ulubionej książki, która wzruszyła, zachwyciła, rozbawiła, 

skłoniła do refleksji, została na długo w pamięci... 

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie samodzielnej pisemnej recenzji (1-3 stron formatu A4, 

czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5). Praca powinna być podpisana imieniem i 

nazwiskiem oraz zawierać informację o klasie i szkole. 

 
Prace plastyczne i literackie należy przysłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2021 r. na 

adres mailowy: blabacz@lowojkowice.eu 

 
6. Zgłoszenie do Konkursu 

a. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie e-maila ze zrzutem ekranu 

(screenem), skanem lub zdjęciem, zawierającym zgodę uczestnika na udział w Konkursie wraz 

podpisem Uczestnika pełnoletniego lub opiekuna prawnego w przypadku Uczestnika 

niepełnoletniego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: 

blabacz@lowojkowice.eu w terminie od 22 marca do 20 kwietnia 2021 r. 

b. Załącznik do maila zgłoszeniowego (screen) lub zdjęcie powinien być przesłany w jednym z 

następujących formatów: .jpeg, .jpg .png, zaś jego wielkość nie powinna przekraczać 5 MB. 

7. Kryteria oceny prac: 

a. Prace plastyczne i literackie oceniać będzie komisja konkursowa. 

b. Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie: 

samodzielność wykonania, pomysłowość, poprawność merytoryczna, kompozycyjna i językowa, 

stopień trudności techniki, staranność wykonania. 

8. Jury: 

a. Oceny prac plastycznych i literackich dokona Jury powołane przez Organizatora.



b. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 kwietnia 2021 r. na stronie 

http://lowojkowice.eu/ oraz www.facebook.com/ZSOiTwWojkowicach/ 

c. Jednocześnie Organizator o decyzji Jury powiadomi Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e- 

mail. 

d. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu oraz zmiany daty 

ogłoszenia wyników konkursu. 

9. Nagrody: 

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

a. Wydanie nagrody może być dokonane wyłącznie do rąk własnych zwycięzcy. 

b. Organizator może prosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz status ucznia 

i  odmówić wydania nagrody, gdy Uczestnik odmówi okazania dokumentu bądź dane widniejące  

w dokumencie nie będą tożsame z wysłanymi przez Uczestnika na adres: blabacz@lowojkowice.eu. 

c. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inną osobę. 

d. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny ani przekazana na rzecz innych 

osób. 

10. Prawa autorskie 

a. Każdy Uczestnik dokonując Zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu osobiste oraz majątkowe 

prawa autorskie do dzieła objętego Zgłoszeniem. 

b. Dokonując Zgłoszenia każdy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej 

licencji, nieograniczonej terytorialnie, do korzystania ze zgłoszenia (zdjęcie i treść maila/posta) na 

wszystkich polach eksploatacji. 

c. Z tytułu udzielenia licencji oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do przesłanych 

Zgłoszeń, Uczestniczkom Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


