
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH  

Z HISTORIĄ KSIĄŻKI 
 

§1 

Organizator Konkursu: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu: Kinga Nowicka, Anna Sokół, Barbara 

Ogórek. 
 

§2 

Cele konkursu:  

➢ rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych 

i prac graficznych w postaci książki; 

➢ kształcenie umiejętności tworzenia słownika;  

➢ rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych, graficznych i kreatywności; 

➢ poszerzanie słownictwa z zakresu bibliotekoznawstwa i historii książki. 

 
 

§3 

Temat Konkursu:  

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie słownika pojęć związanych z historią książki.  
 

§4 

Warunki uczestnictwa w Konkursie:  

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 1 w Zamościu. 

2.  Uczestnicy wykonują indywidualnie słownik zawierający zagadnienia związane  

z historią książki. Słownik powinien mieć format A4, powinien posiadać stronę 

tytułową, a poszczególne kartki powinny być odpowiednio spięte (bindowane, kartki 

włożone w koszulki z obu stron i całość wpięta do skoroszytu albo jakieś inne 

ciekawe pomysły). Słownik musi zawierać minimum 30 uporządkowanych 

alfabetycznie i ponumerowanych słówek związanych z książką. 

3. Prace można wykonać w dwóch kategoriach: 

 KATEGORIA I: format A4, opisy terminów wzbogacone kolorowymi 

ilustracjami wykonanymi własnoręcznie (farby, kredki, ołówek ) lub techniką 

komputerową, można też umieszczać fotografie. Na końcowej stronie pracy 

należy wpisać: imię i nazwisko autora i klasę. Prace należy dostarczyć do 

biblioteki szkolnej do dnia 15.04.2019 r. 

 KATEGORIA II: praca graficzna, format A1 (594x841 mm), w nazwie pliku 

należy wpisać: Konkurs na słownik - imię i nazwisko autora. Prace graficzne  

w postaci pliku cyfrowego *.pdf  należy wysłać na adres: 

kinga.nowicka@ekonomikzamosc.pl, anna.sokol@ekonomikzamosc.pl do dnia 

15.04.2019 r. 

4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz 

Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich  
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i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 ze zm.) oraz do publikacji prac przez 

Organizatora w Internecie.  

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) w zakresie niezbędnym do 

realizacji konkursu.  
 

§5 

Komisja Konkursowa:  

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, zwana dalej „Komisją”. 

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze słowniki, które zostaną 

wyróżnione.  

3. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy, oceny z przedmiotów zawodowych 

i nagrody rzeczowe. 

4. Kryterium wyróżnienia prac konkursowych będzie: odzwierciedlenie tematu 

Konkursu, wartość artystyczna, zachowanie funkcji i cech książki, koncepcja  

i kompozycja książki, estetyka wykonania słownika. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 24 kwietnia 2019r. 

podczas spotkania z cyklu „Godzina literacka” zorganizowanego w ramach 

Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. 
 

§6 

Postanowienia końcowe:  

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły: 

www.ekonomikzamosc.pl. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady 

Konkursu zawarte w Regulaminie.  

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w Regulaminie,  z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie.  

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

 

 

 

 

Barbara Ogórek 
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