
  

Regulamin konkursu plastycznego 

,,Exlibris Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi’’ 

Z okazji Jubileuszu 70-lecia istnienia, Gminna Biblioteka Publiczna  

w Słupi ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem: „Exlibris Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Słupi” 

 

1. Organizatorzy konkursu: Wójt Gminy Słupia oraz Gminny Ośrodek Kultury  

i Sportu – Gminna Biblioteka Publiczna  w Słupi. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu 

Gminy Słupia. 

3. Celem głównym konkursu jest zaprojektowanie przez ucznia znaku 

własnościowego – pieczątki Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi.  

4. Konkurs polega na zaprojektowaniu ekslibrisu w dwóch kategoriach (do 

wyboru):  

- plakat – praca plastyczna 

- przy wykorzystaniu grafiki komputerowej, 

będącego „pieczątką”, „znakiem własności” Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Słupi. 

5. Każda pieczątka powinna zawierać logo graficzne, które składać się będzie z: 

- nazwy tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi 

-  dat lub napisu związanego z Jubileuszem biblioteki  

- elementu, który nawiązywał będzie do charakteru i funkcji biblioteki.  

6. Format pracy: płaska A4.  

7. Akceptowane formy prac to : bmp, jpg, png (dotyczy grafiki komputerowej) 

8. Uczniowie przygotowują pracę indywidualnie ( nie dopuszcza się prac 

zbiorowych). 

9. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.  

10. Prace z wykorzystaniem gotowych grafik znajdujących się w sieci Internet nie 

będą oceniane.  

11. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą naruszać praw autorskich. 

12. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu.  



  

13. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, wkład pracy dziecka, 

samodzielność wykonania, czytelność znaku własnościowego, estetyka 

wykonania,  pomysł.  

14. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko ucznia, 

klasę, nazwę szkoły  oraz nazwisko nauczyciela (opiekuna). 

15. Prace zgłaszane do konkursu powinny być złożone w wersji papierowej do 

GOKiS Słupia. Do pracy w formie papierowej należy dołączyć wersję 

komputerową (dot. prac wykonanych komputerowo), można ją przesłać na adres 

e-mail (GBPSlupia@wp.pl) z dopiskiem „Konkurs na exlibris” lub zapisać na 

nośniku i złożone razem z wersją papierową . W treści e-maila należy podać 

następujące informacje: imię i nazwisko autora, szkoła i klasa.   

16. Prace należy dostarczyć do 5 października 2018 r. na adres organizatora - 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi. 

17. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 11 października 2018 r. 

18. Przewidziano dyplomy za udział w konkursie, najlepsze prace zostaną 

nagrodzone. Sponsorem nagród w konkursie jest Fundacja Młodzi Ludziom.  

19. Za najlepszy projekt zostanie przyznana nagroda główna, a zaprojektowany 

exlibris Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi będzie służył do sygnowania 

książek. 

20. Wręczenie nagród odbędzie się 14 października 2018r.  na Uroczystości 

Jubileuszu 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi 

21. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji 

organizatora. Autorzy przekazują prawa autorskie na rzecz organizatora.  

22. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora 

wszystkich postanowień tego regulaminu.  

23. W razie problemów technicznych Organizator zastrzega sobie prawo do 

indywidualnych rozstrzygnięć.  

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu. 

25. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 

Konkursu.   
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