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Z OKAZJI DNIA KSIĄŻKI DLA DZIECI”

KIELCE 2022



I Organizator:
Świetlica Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej 
w Kielcach ulica Zimna 16.

II Cele konkursu:
 Popularyzacja książek i czytelnictwa.
 Kształtowanie wrażliwości artystycznej oraz rozwijanie umiejętności
      plastycznych i informatycznych.
 Poznawanie różnorodnych ilustracji książki.
 Nabycie umiejętności sporządzania ilustracji w edytorze graficznym.

III Uczestnicy konkursu:
 Konkurs adresowany jest do dzieci kieleckich szkół - uczniów klas I-III 

szkoły podstawowej, uczęszczających do świetlicy szkolnej.
IV Zasady konkursu:

 Każda świetlica przesyła maksymalnie trzy, samodzielnie wykonane 
prace.

 grafika komputerowa w formacie A-4 (przy wykonywaniu pracy 
w edytorze graficznym nie wolno używać klipartów, korzystać z gotowych 
rysunków i zdjęć); pracę należy przygotować w dowolnym programie 
graficznym i zapisać w formie pliku z rozszerzeniem typu: gif / JPG / png / 
bmp.  

 Prace mogą być przesyłane drogą mailową na adres:  
swietlica.sp7kielce@gmail.com  Prosimy o dopisanie w mailu 
następujących informacji:
 imię i nazwisko ucznia, klasa,
 nazwa, adres i numer telefonu szkoły,
 imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, numer telefonu i adres e-mail.

 Można również wydrukowane prace dostarczać bezpośrednio do świetlicy 
szkolnej SP 7, z podaniem powyższych informacji zapisanych delikatnie  
na odwrocie pracy.

V Ocena prac:
 Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną 

przez Organizatora.
 Komisja będzie oceniać: oryginalność, estetykę wykonania.

VI Terminarz:
 Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

31 marca 2022 roku.
 O dokładnym  sposobie wręczania nagród  laureaci  oraz opiekunowie 

zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie.
VII Uwagi końcowe:

 W przypadku prezentacji nadesłanych prac uczestnik konkursu wyraża 
zgodę na rozpowszechnianie przez SP nr 7 swych danych w zakresie: 
imię i nazwisko oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza, oraz wizerunku 
własnej osoby w czasie podsumowania konkursu.

 Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej 
za naruszenie praw autorskich osób trzecich.

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 
      Organizatora.
 Organizator nie udziela wcześniejszych informacji o wynikach konkursu.
 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji 

lub zaskarżeniu.
 Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane uczestnikom i pozostaną 

w zbiorach świetlicy SP nr 7.
 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów 

regulaminu.
 Wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: 

swietlica.sp7kielce@gmail.com


