
        Festiwal Dziecięcej Książki Artystycznej w Strykowie 

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu na Dziecięcą 
Książkę Artystyczną 2018 

 
 
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły  
w Strykowie 

PATRONAT konkursu: Burmistrz Miasta i Gminy Stryków Andrzej Jankowski 
 
Książka artystyczna ma wieloletnią tradycję i jest także świetnym sposobem 
edukowania młodych twórców dającym im szerokie pole kreacji. Działania takie 
uczą dzieci świadomego korzystania z szerokiego spektrum technik i metod 
plastycznych, a także pozwalają oswoić je z różnymi, często niekonwencjonalnymi 
materiałami. 
Jednocześnie uczą twórczego i kreatywnego myślenia oraz rozwijają wyobraźnię. 
 
CELE KONKURSU: 
- zapoznanie uczestników ze specyfiką książki artystycznej 

- rozwijanie kreatywnego i twórczego myślenia oraz działania uczestników 

- rozwijanie zdolności manualnych 

- rozbudzanie wrażliwości plastycznej 

- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych 

- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej 

- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieciom i młodzieży 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Konkurs jest częścią Festiwalu Dziecięcej Książki Artystycznej i ma charakter 

otwarty, adresowany jest do dzieci i młodzieży klas I – VII szkoły podstawowej. 
2. Każdy uczestnik powinien dostarczyć (nadesłać) jedną pracę w technice „książka 

artystyczna”. 
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami wykonanymi własnoręcznie. 
4. Tematyka prac jest dowolna. 
5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, 

kolaż, fotografia, grafika itd.). Całość powinna przyjmować formę książki 
artystycznej: tradycyjnej, unikatowej, reliefu, obiektu, asamblażu, rzeźby itp. 

6. Prace mogą być wykonane z najróżniejszych materiałów np. papieru, drewna, 
szkła, metalu, tworzyw sztucznych, przedmiotów gotowych, elementów 
pochodzących z natury i innych. 

7. Format prac jest dowolny. 
8. Praca powinna być trwała, dobrze przygotowana do transportu. 
9. Do pracy może być dołączony opis zawierający informacje na temat oglądania / 

czytania książki i ekspozycji. 
10. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych 

warunków. 
 



Prace oceniane będą w jednej kategorii wiekowej i przyznane zostaną następujące 
miejsca: 
Grand Prix, I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia. 
Osoby nagrodzone otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez 
organizatora, instytucje patronujące oraz sponsorów. 
Laureaci zostaną poinformowani o wynikach listownie i telefonicznie. 
Wyniki konkursu oraz fotografie nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na 
stronie szkoły pod adresem: http://sp1strykow.superszkolna.pl/ 
oraz na stronie Festiwalu Dziecięcej Książki w Strykowie artystycznej pod adresem: 
https://www.facebook.com/dzieciecaksiazkaartystyczna/ 
 
 
 
Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie, podpisanie  
i dołączenie do pracy oświadczenia o ochronie danych osobowych dołączonego do 
regulaminu 
 

UWAGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW KONKURSU: 
1. Praca powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem. 
2. Nadesłane prace będą oceniać: 

 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strykowie – Krystyna Jesionowska 
 - artysta plastyk, nauczyciel plastyki – Krzysztof Wosik, 
 - dwóch zaproszonych artystów lub edukatorów. 

3. Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w w/w regulaminie rozstrzyga Organizator 
konkursu. 

 
 
TERMINY: 
1. Prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 07.05.2018 r. (liczy się 
data stempla pocztowego) na adres: 
Szkoła Podstawowa nr1 
im. Wł. Jagiełły w Strykowie 
ul. Warszawska 39 
95-010 Stryków 
lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława 
Jagiełły w Strykowie. 
2. Jury dokona oceny prac i wyłoni laureatów do 15.05.2018. 
3. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu do 19.05.2018. 
4. Nagrody zostaną rozesłane pocztą lub będą do odbioru w Sekretariacie Szkoły 
Podstawowej nr 1 im Władysława Jagiełły w Strykowie do 02.06.2018. 
 
Do wszystkich prac powinna być dołączona kartka z opisem zawierającym następujące 
dane: 
a) imię, nazwisko, adres i wiek uczestnika Konkursu 
b) tytuł pracy 
c) imię i nazwisko nauczyciela, instruktora pod kierunkiem, którego wykonana została 
praca 
d) nazwa i adres szkoły uczestnika 
e) telefon kontaktowy 
 
 
 

http://sp1strykow.superszkolna.pl/
https://www.facebook.com/dzieciecaksiazkaartystyczna/


UWAGI KOŃCOWE: 
1.Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do 
złożonych prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji  
i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 
nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, 
CD - ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera), 
a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji funduszy 
strukturalnych oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie. 
2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.). 
3. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do 
Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności 
złożonych egzemplarzy prac. 
4. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie oraz w innych, wybranych 
miejscach na terenie Polski. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy 
z p. Krzysztofem Wosikiem – krzysztof_wosik@o2.pl 

lub telefoniczny z Sekretariatem Szkoły – (42)7198005 

 
 
 

                             
 

    WZÓR OŚWIADCZENIA: 

 
………………………………………………………………………….. ………………………………… 

 
      imię i nazwisko                                                                                           miejscowość, data  

 
 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (lub uczestnika 
konkursu) na potrzeby konkursu plastycznego „Dziecięca Książka Artystyczna” ogłoszonego przez 

Szkołę Podstawową nr 1 w Strykowie. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych). 

 
……………………………………………….. 

 
 

 .................................................................. 
podpis pełnoletniego uczestnika lub opiekuna 


