II edycja KONKURSU NA PLAKAT REKLAMOWY
pt. „USKRZYDLIĆ KSIĄŻKĘ”
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy ogłasza Konkurs na plakat reklamowy pod
tytułem „Uskrzydlić książkę”.
Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież - uczniów
klas 3-7 ze Szkoły Podstawowej. Mam nadzieję, że wiele młodych osób podejmie wyzwanie
i w ten sposób zachęci swoich rówieśników do przeczytania ciekawej książki. Zaś sam
konkurs przysłuży się popularyzacji książki dziecięcej i młodzieżowej oraz promocji
czytelnictwa i dostarczy dzieciom, młodzieży i nauczycielom nowych doświadczeń oraz
wrażeń artystycznych.
Zapraszam do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu
ORGANIZATOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy
CELE:
1. Popularyzacja książki dziecięcej i młodzieżowej oraz promocja czytelnictwa.
2. Rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni.
3. Kształcenie umiejętności posługiwania się słowem.
4. Kształcenie umiejętności tworzenia plakatu jako sposobu komunikacji masowej.
5. Kształcenie umiejętności wykorzystania technik plastycznych oraz komputera do zaprojektowania
plakatu reklamowego.
UCZESTNICY:
- uczniowie klas III – VII Szkół Podstawowych
FORMA I TEMAT:
– plakat* reklamowy dowolnie wybranej książki dziecięcej lub młodzieżowej
– FORMAT PLAKATU A4
* Plakat to graficzne przedstawienie danego tematu. Przemawia do odbiorcy poprzez obraz, którego uzupełnieniem jest
słowo (jasne w odbiorze, zwięzłe i zapadające w pamięć). Każdy uczestnik MOŻE (ale nie musi!) wykorzystać w swojej pracy
konkursowej tylko jeden dowolny, niewielkich rozmiarów, gotowy obraz, związany z reklamowaną książką (np. okładkę
książki). POZOSTAŁE ELEMENTY GRAFICZNE MUSZĄ BYĆ WYKONANE SAMODZIELNIE, WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU.

TECHNIKA WYKONANIA:
– dowolna technika plastyczna
- dowolny graficzny program komputerowy
ZASADY KONKURSU:
1. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. (Szkoła może nadesłać dowolną
ilość plakatów)
2. Plakat powinien być wykonany indywidualnie, a jeśli zostanie wykonany grupowo to należy to
zaznaczyć.
3. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową. Załącznik nr 1
4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych.
5. Nadesłane prace oceni komisja powołana przez Organizatora.
6. Plakaty zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:


klasy III-IV



klasy V-VII

7. Prace z błędami ortograficznymi nie będą podlegały ocenie (zostaną zdyskwalifikowane!).

8. Komisja będzie brała pod uwagę:
a) wykonanie pracy zgodnie z regulaminem konkursu
b) poprawność formy plakatu
c) hasło reklamowe
d) poprawność językową treści słownych
e) oryginalność i estetykę pracy
9. Zgłoszenie plakatu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na
prezentowanie zgłoszonych prac w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych, fb
i gablocie należących do Organizatora (po zakończeniu konkursu).
10. Najlepsze plakaty znajdą się na wystawie podsumowującej konkurs oraz na stronie internetowej
i fb Organizatora. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a opiekunowie –
podziękowania.
11. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością Organizatora.
TERMINY:


Wydrukowane i zabezpieczone przed zniszczeniem (zginaniem) prace należy dostarczyć do
31 maja 2018 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 300.



Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2018 roku.



O terminie uroczystości osoby nagrodzone oraz ich opiekunowie zostaną zawiadomieni
indywidualnie. Wyniki Konkursu zostaną też opublikowane na stronie internetowej biblioteki
i fb.
Magdalena Waliczek
Dyrektor GBP w Jasienicy

