
Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas 4-5 SP 

„BOHATER Z BAJKI LUB LEGENDY” 

 

Organizator:  

Biblioteka szkolna ZSO nr 8 

 

Cele konkursu: 

- rozbudzenie zainteresowania bajką, baśnią i legendą, 

- rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci, 

- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 

 

Regulamin konkursu:  

1. Konkurs jest adresowany dla uczniów kl. 4-5 SP. 

2. Uczestnicy konkursu przygotowują pracę plastyczną, która przedstawia postać z ulubionej 

bajki, baśni lub legendy.  

3. Praca plastyczna w formatach A4 lub A3 wykonana techniką dowolną.  

4. Praca musi być wykonana przez jednego autora. 

5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie informacje: - tytuł pracy, - imię, nazwisko oraz 

klasę. 

6. Prace przechodzą na własność organizatora. 

7. Prace należy przynosić do biblioteki do 29 października br. 

8.  Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody. 

9. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej biblioteki. 

10. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, odbędzie się na początku listopada. 

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia konkursu. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

- nieprzyznawania nagród w przypadku wpłynięcia małej ilości prac, 

- przyznania dodatkowych nagród. 

 

 



Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas 6-8 SP 

„PRZERWA NA CZYTANIE” 

 

Organizator:  

Biblioteka szkolna ZSO nr 8 

 

Cele konkursu: 

- popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, 

- rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci, 

- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 

 

Regulamin konkursu:  

1. Konkurs jest adresowany dla uczniów kl. 6-8 SP. 

2. Uczestnicy konkursu przygotowują pracę plastyczną, która nawiązuje tematycznie do akcji 

„Przerwa na czytanie”. 

3. Praca plastyczna w formatach A4 lub A3 wykonana techniką dowolną.  

4. Praca musi być wykonana przez jednego autora. 

5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie informacje: imię, nazwisko oraz klasę. 

6. Prace przechodzą na własność organizatora. 

7. Prace należy przynosić do biblioteki do 29 października br. 

8.  Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody. 

9. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej biblioteki. 

10. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, odbędzie się na początku listopada. 

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia konkursu. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

- nieprzyznawania nagród w przypadku wpłynięcia małej ilości prac 

- przyznania dodatkowych nagród  

 
 


