
REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO 

„Projekt nowej okładki ulubionej książki” 
 

Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki. 

Nie należy sugerować się okładką istniejących już publikacji. 

Czekamy na Twoją własną wizję okładki. Oczekujemy oryginalnych, niebanalnych i oczywiście 

samodzielnych prac. 

 

Konkurs graficzny pt. „Projekt nowej okładki ulubionej książki”,  organizowany jest przez 

bibliotekę szkolną w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, w ramach 

realizacji projektu: „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 

 

I. Cel konkursu: 

• zachęcenie młodzieży do czytania książek; 

• promocja czytelnictwa jako źródła prawidłowego rozwoju człowieka; 

• promowanie nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki szkolnej w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa; 

• rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród uczniów Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. 

 

II. Zasady uczestnictwa: 

1. Adresaci konkursu: 

 Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas Liceum oraz Szkoły Branżowej 

 I stopnia; 

2. Organizator – biblioteka szkolna; 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie/dostarczenie przez ucznia jednej, 

wykonanej samodzielnie pracy. Nie przyjmujemy prac zbiorowych  Projekt musi odbiegać 

od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w nich ilustracji; 

4. Prace powinny być wyraźnie opisane i zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 

 

III. Zadanie konkursowe: 

 Zaprojektowanie okładki ulubionej książki. 

 Uczestnik konkursu nie może naśladować istniejącej publikacji, ma stworzyć własną wizję 

 obwoluty. 

 

IV. Forma pracy: 

1. format pracy – dowolny; 

2. technika - dowolna; 

3. projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część – oprawę 

graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść. 

 

V. Termin dostarczania prac: 

 Prace można dostarczać do 18 grudnia 2020 do biblioteki szkolnej lub przesłać 

 zdjęcie/grafikę na maila: anna.swinoga@zsckpsochaczew.edu.pl 

 

VI. Termin ogłoszenia wyników: 

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 grudnia 2020 na stronie internetowej oraz FB 

 szkoły. 

 

VI. Komisja konkursowa i kryteria oceny prac konkursowych: 

 Komisja konkursowa – Jury, powoływana jest przez organizatora konkursu. 

 Komisja przy ocenie prac konkursowych kierować się będzie następującymi kryteriami: 

mailto:anna.swinoga@zsckpsochaczew.edu.pl


•  sposób ujęcia tematu; 

•  oryginalność okładki; 

•  walory artystyczne; 

•  kompozycja; 

•  warsztat pracy; 

•  interpretacja własna; 

 

VII. Nagrody: 

 Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu; 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku  (Dz. U. z 2016 r. Nr 922)); 

3. Nagrodzone prace konkursowe zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej oraz 

na stronie i FB szkolnym. 

 


