
 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„Na najciekawszą charakteryzację  

ulubionego bohatera literackiego” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łosiu  

w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ropie. 

2. Konkurs odbędzie się w dniu 14.10.2019 roku o godzinie 9.00 w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Łosiu. 

3. W skład Komisji Konkursowej będą wchodzili przedstawiciele Rady Rodziców, Gminnego 

Ośrodka Kultury, Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łosiu oraz 

przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

4. Konkurs jest realizowany w ramach Inicjatywy lokalnej „Podróżujemy w głąb książki”, 

będącego częścią zadania „Odkryjmy potencjał mieszkańców gminy Ropa – etap drugi” 

dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom 

Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. 

§ 2 

Przedmiot i cele konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania według własnego 

pomysłu oraz prezentacja postaci literackiej podczas Dnia Edukacji Narodowej w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Łosiu. 

2. Cele konkursu: 

- rozbudzanie zamiłowania do sięgania po książki i do czytania, 

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka, 

- pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych, 

- pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu dzieła, 

- integracja środowiska lokalnego. 

§ 3 

Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w następujących kategoriach wiekowych: 

1) przedszkole (dwie grupy wiekowe), 

2) klasy I-III, 

3) klasy IV – VIII. 

§ 4 

Warunki udziału 

1. Zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptacja jego warunków. 

2. Wykonanie przebrania według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych. 

3. Każda z postaci powinna posiadać charakteryzujący ją rekwizyt wykonany własnoręcznie. 

4. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 10.10.2019 r.  



 

(Prosimy o dostarczenie deklaracji udziału do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pani 

Wiesławy Wagowskiej). 

§ 5 

Przebieg konkursu 

1. Uczestnicy wykonują przebranie według własnego pomysłu z dowolnych materiałów. 

2. Do 10.10.2019 uczestnicy (lub opiekunowie uczestników) zgłaszają udział w konkursie 

poprzez przekazanie karty zgłoszenia do opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

3. W trakcie realizacji konkursu zgłoszeni uczestnicy prezentują na scenie przebrania przed 

komisją oraz zgromadzoną publicznością. 

4. Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników konkursu w każdej kategorii wiekowej 

komisja konkursowa dokonuje oceny przez oddanie głosu na przebranie, które jej zdaniem 

zasługuje na nagrodę. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie trwania uroczystości  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

§ 6 

Kryteria oceny konkursu 

1. Przebrania będą oceniane według podziału na kategorie wiekowe. 

2. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów: 

- pomysłowość, 

- estetyka wykonania stroju, 

- wkład pracy. 

3. Komisja, oceniając uczestników konkursu, przyznawać będzie miejsca zgodnie z powyższymi 

kryteriami oceny. 

§ 7 

Zasady przyznawania nagród 

1. Organizator przewiduje nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca, w każdej kategorii wiekowej. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne i ostateczne. 

§ 8 

Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy. 

2. Laureaci konkursu są obowiązani do osobistego odbioru nagrody. 

3. Wyniki konkursu zostaną również umieszczone na stronie internetowej   

www.gok.ropa.iaw.pl,  www.splosie.pl 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez prawnego opiekuna 

uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych i publikację wizerunku wyłącznie w 

celach realizacji, dokumentacji i promocji konkursu. Zgłoszenie do konkursu, opiekunowie 

prawni uczestników potwierdzają podpisem na karcie zgłoszeń.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność oraz prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu 

http://www.gok.ropa.iaw.pl/
http://www.splosie.pl/

