
„…Nie zaginaj rogów,
używaj zakładki,

na półce mnie stawiaj,
dbaj o me okładki…” 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla
uczniów klas I-III SP 31 na: 

„Najładniejszą zakładkę do książki” 

Wytęż swoją wyobraźnię i wykonaj niepowtarzalną zakładkę 
do książki w dowolnym formacie i dowolną techniką. 

Do 4 grudnia 2020r. wyślij zdjęcie zakładki na adres mailowy:
biblioteka@zs3.rybnik.pl

W tytule wiadomości wpisz „Zakładka konkurs”, a w treści podaj swoje
nazwisko, imię i klasę. Zdjęcie zakładki dodaj jako załącznik.

Powodzenia!
                                                                                                                     
                                 

REGULAMIN KONKURSU NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI 

I. Cele konkursu: 
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, 
• kształtowanie poczucia estetyki,
• pobudzanie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci, 
• doskonalenie sprawności manualnych, 

I. Zasady uczestnictwa: 
• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III SP31.
• Termin konkursu – do 4 grudnia 2020r. 
• Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę w

wybranej przez siebie technice.
• Prace powinny mieć postać zakładki jednostronnej.



• Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: pisaki, ołówek, farby,
kredki, pastele, tusz czarny i kolorowy, komputer itp. 

• Wymiary prac są nieograniczone. 
• Układ rysunku (pion/poziom): dowolny. 
• Treść i tytuł zakładki: dowolny. 
• Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko

autora projektu, klasę.
• Zdjęcie prac biorących udział w konkursie należy wysłać na adres mailowy

biblioteka@zs3.rybnik.pl  do 04.12.2020r. 
• Zakładkę należy zachować w celu dostarczenia jej później do biblioteki szkolnej, by

mogła wziąć udział w wystawie prezentującej efekty tego konkursu.
• Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są

oryginałami autora a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich 
przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. 

I. Kryteria oceny pracy:
• pomysłowość,  
• oryginalność,
• estetyka pracy, 
• samodzielność wykonania.

I. Nagrody: 
• Zostaną przyznane nagrody indywidualne dla laureatów konkursu (I, II, III miejsce) oraz

dyplomy. 
• Na stronie internetowej szkoły zostanie umieszczona informacja na temat przebiegu

konkursu oraz galeria wykonanych prac. 

I. Organizator: 
Organizatorem konkursu jest Biblioteka w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku.


