
 

 

 

 

Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna 

GiM Nowe Skalmierzyce ogłasza 

konkurs plastyczno-techniczny pt. „EKOtorba na książki” 

Cele ogólne  konkursu: 

 promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 

 angażowanie dzieci i młodzieży w życie środowiska lokalnego; 

 rozbudzanie w dzieciach innowacyjności, kreatywności; 

 rozwijanie talentu plastycznego dzieci i młodzieży. 

Cele szczegółowe: 

 wykonanie ekologicznej torby na książki. 

 

REGULAMIN: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce. 

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie ekologicznej, wielorazowej torby na książki z  dostępnych 

materiałów. 

3. Jury oceniać będzie: kreatywność, estetykę, staranność wykonania oraz stopień wykorzystania 

materiałów już bezużytecznych, przeznaczonych do wyrzucenia. 

4. Każdy uczestnik wykonuje jedną torbę. Następnie fotografuje ją. 

5. Zdjęcie torby przesyła na podany adres e-mail: biblioteka@noweskalmierzyce.pl wraz z podpisaną 

zgodą na uczestnictwo w konkursie (skan lub zdjęcie) do 18 października 2020 r.  

6. UWAGA: Estetyka i oryginalność fotografii również będzie oceniana. 

7. Jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach: 

- kl. IV-VI 

- kl. VII-VIII 

7. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wyników konkursu oraz zdjęć prac. 

8. Nadesłanie zgody wraz ze zdjęciem pracy konkursowej jest równoznaczne ze zgodą na  publikację oraz 

akceptacją regulaminu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

mailto:biblioteka@noweskalmierzyce.pl


 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO  KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO 

PT. „EKOtorba na książki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku: 

Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

dziecka (uczestnika) oraz jego wizerunku dla wszystkich celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 

ustawy z dnia 29/08/1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Z 1997 r. Nr 133 poz 883), 

w  materiałach udostępnianych przez Centrum Kultury oraz Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce na stronach internetowych, portalach społecznościowych i innych mediach, 

jak  również w formie bezpłatnej drukowanej publikacji. 

……………………………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

IMIĘ:  

NAZWISKO:  

KLASA:  

SZKOŁA:  

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA: 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

RODZICA/ OPIEKUNA: 

 

KONTAKT 

Z  OPIEKUNEM: 

 


