
Regulamin konkursów
dla uczniów XXVII Liceum Ogólnokształcącego

im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
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Organizatorzy

1. Organizatorem konkursu jest XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru 

w Lublinie.

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursach.
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Temat i forma

1. Konkursy są inicjatywą związaną z zadaniami szkoły wynikającymi z uczestnictwa 

w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

2. Zasady konkursów:

Konkurs Z książką mi do twarzy

Kategorie:

- cykl fotograficzny

- etiuda filmowa

Należy wykonać cykl zdjęć (do 5 zdjęć) lub nagrać film (do 5 min.), których inspiracją będzie 

ulubiona książka lub bohater literacki.

Konkurs W książkach jest wszystko

Należy wykonać plakat zachęcający do czytania książek. Plakat może dotyczyć konkretnej lektury 

lub ogólnie promować czytelnictwo. Powinien zawierać wybrany cytat z książki, sentencję 

dotyczącą literatury lub autorskie hasło promujące czytelnictwo. Plakat można wykonać dowolną 

techniką plastyczną w formacie A4 lub jako grafikę komputerową. Oceniane będzie przesłane 

zdjęcie lub inna forma elektroniczna plakatu.

Konkurs Co mówią książki

Należy wymyślić fabułę z dialogami, której bohaterami są książki i przedstawić jako komiks 

w formie prezentacji elektronicznej, np. PowerPoint (10-20 slajdów). Można wykorzystać grafikę 

z banków zdjęć z podaniem źródła.
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Cele

1. Cele konkursów:

- popularyzowanie czytelnictwa i literatury,

- możliwość wypowiedzi artystycznej,

- rozwijanie zainteresowań i pasji czytelniczych, plastycznych, fotograficznych, filmowych.
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Uczestnicy

Konkurs Z książką mi do twarzy

Konkurs indywidualny, uczestnikiem może być każdy uczeń szkoły.



Konkurs W książkach jest wszystko

Konkurs indywidualny, uczestnikiem może być każdy uczeń szkoły.

Konkurs Co mówią książki

Konkurs dla zespołów składających się z 3 osób. W jednym zespole mogą być uczniowie różnych 

klas.
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Zasady zgłaszania prac konkursowych

1. Uczestnicy konkursu zgłaszają oryginalne prace (wcześniej niepublikowane i nienagradzane) 

w terminie do 16 grudnia 2020 roku.

2. Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić jedną pracę.

3. Prace należy opublikować w grupie na Facebooku (Biblioteka 27 LO w Lublinie) lub przesłać 

na adres e-mailowy: biblioteka-lo27-lublin@wp.pl.

4. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora lub autorów oraz dopisać klasę.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac w celu 

informacji i reklamy imprezy.
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Kryterium oceny prac

1. Nadesłane prace będą oceniane według kryteriów:

- jakość walorów artystycznych i estetycznych

- oryginalność pomysłu

- spełnienie założeń ideowych konkursu
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Zasady przyznawania nagród

1. Wyboru laureatów konkursu dokona jury składające się z 5 osób.

2. W każdym z konkursów zostaną wybrani trzej laureaci, w przypadku konkursu zespołowego - 

trzy zespoły.

3. Wybór laureatów nastąpi do 22 grudnia 2020 roku.

3. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.

4. Laureaci zostaną ogłoszeni na szkolnej stronie internetowej oraz na szkolnym fanpage'u.
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Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym dla potrzeb niniejszych konkursów.

2. Przesyłając pracę konkursową, uczestnicy zapewniają, że są autorami tych prac oraz że 

przysługuje im pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych. W przypadku wykorzystania 

grafiki z banków zdjęć należy w napisach końcowych prezentacji podać autorów zdjęć i źródło ich 

pozyskania.

3. Udział w konkursach oznacza akceptację regulaminu.

Koordynator konkursu: Ewa Steć


