
REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO 

I  KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ 

ZWIĄZANĄ Z LITERATURĄ KRYMINALNĄ  

 

 1.Organizatorzy konkursu: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w 

Swarzędzu 

2. Cele konkursu: 

- popularyzacja literatury kryminalno- sensacyjnej; 

-rozwijanie literackich i plastycznych uzdolnień uczniów; 

-poszerzenie ich wiedzy na temat literatury kryminalno- sensacyjnej;   

-sprawdzenia stopnia znajomości treści książek zaproponowanych przez organizatorów 

konkursu; 

-rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury; 

-kształtowania krytycznego odbioru popularnych utworów literatury  kryminalno- 

sensacyjnej; 

 

-doskonalenie umiejętności kreowania świata przedstawionego za pomocą plastycznych 

środków wyrazu; 

-integracja uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

3.Zasady uczestnictwa w konkursie: 

a) konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

b)zakres lektur do konkursu czytelniczego umieszczony został w zał. nr 2 

c)warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do dn. 13.02.2015r. udziału w konkursach 

(zał. nr 1)  

b)konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach (można wziąć udział w obu lub w 

jednej): 

 

  konkurs czytelniczy-  3.03.2015. godz.10.30( test pisemny). 

 konkurs plastyczny 



 

4.Organizacja konkursu: 

a) Zgłoszenia udziału w konkursach należy przesłać na karcie zgłoszeniowej 

(zał. nr 1) do 13.02.2015r. na adres Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. 

Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz. tel.817-22-81 lub na adres mailowy: 

zs1swarzedz@powiat.poznan.pl 

 

b) Termin nadsyłania prac plastycznych 5.03.2015r. 

 

c)Prace plastyczne będą oceniane przez nauczycieli wiedzy o kulturze i 

bibliotekarzy Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. 

 

d) Konkurs czytelniczy  odbędzie się   3.03.2015r. o godz.10.30 w Zespole 

Szkół nr 1 w Swarzędzu. 

 

 e) Pytania nawiązywać będą do treści wymienionych pozycji literatury (zał. nr 

2). 

 

 

 f) Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego i  konkursu plastycznego odbędzie 

się w „Dniu Języka Polskiego” organizowanego 10.03.2015r. 

 

g )Dla  zwycięzców konkursów przewidziano nagrody. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

ORGANIZATORZY 

Magdalena Chmielewska 

Barbara Musialska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zs1swarzedz@powiat.poznan.pl


Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

DO KONKURSU CZYTELNICZEGO  

 

 

…………………………………..     

 ……………………

………… 

Pieczątka szkoły                                                                                                                

Miejscowość, data 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

ucznia……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

Klasa……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

Nazwa 

szkoły……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

Adres  

szkoły……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

Telefon 

kontaktowy………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 



Adres poczty elektronicznej 

szkoły……………………………………………………………………………………………

……… 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela………………………………………………………………………………………

………………………. 

 

Adres poczty 

elektronicznej……………………………………………………………………………………

……………………….. 

 

 

Załącznik nr 2 

 

Lektury do konkursu czytelniczego: 

Dan Brown, Inferno, 

Agatha Christie, Morderstwo w Orient Expresie, 

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Regulamin konkursu plastycznego „ W ŚWIECIE KRYMINAŁÓW” na 

najlepszą okładkę książki o tematyce kryminalnej  

1. Niniejszy regulamin określa warunki przyznania nagród w konkursie plastycznym „ W 

świecie kryminałów ” dla autora najlepszej okładki książki o tematyce kryminalnej. 

2.  Organizatorem konkursu jest  Zespól Szkól nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w 

Swarzędzu 

3.   Forma pracy jest dowolna,  format A3. 

4.  Okładka może być poświęcona istniejącemu tytułowi literackiemu, jak i zupełnie 

wymyślonemu, fikcyjnemu tytułowi. 

5. Uczestnikiem może być  uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

6. Każdy uczestnik może nadesłać wyłącznie jedną pracę.  

7. Każda praca musi być opatrzona następującymi informacjami: imię i nazwisko autora, nazwa 

szkoły, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna, kontakt mailowy i telefoniczny. 

8.   Termin nadsyłania prac upływa 5 marca 2015 roku.  Prace należy nadsyłać  na adres: Zespół 

Szkól nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu , os. Mielżyńskiego 5a, 62-020 

Swarzędz lub dostarczyć do biblioteki szkolnej z dopiskiem „Konkurs-okładka” 

9.  Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatorów. 

10.  Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatorów.  

11. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

12.  Publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie Nagrody nastąpi  10 marca 2015 

roku w czasie uroczystości  „Dnia Języka Polskiego”   w Zespole Szkól nr 1 im. Powstańców 

Wielkopolskich w Swarzędzu. 

 

 


