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Regulamin konkursu „Moja ilustracja” w projekcie innowacji pedagogicznej pod tytułem: 

„Tajemniczy Ogród Jordanowski”– czytelnicza wędrówka szlakiem ulubionych bohaterów 

książkowych - warsztaty literacko – plastyczne” (załącznik nr 1) 

W konkursie biorą udział tylko prace wykonane na warsztatach literacko-plastycznych w 

Ogrodzie Jordanowskim Nr2. 

 

1. Konkurs organizowany jest przez: Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu. 

 

2. Konkurs skierowany jest do poznańskich szkół podstawowych – klas III 

 

3. Cel konkursu: 

 Poszerzenie wiedzy i zainteresowania polską ilustracją książkową; 

 Rozwijanie wyobraźni młodych czytelników; 

 Umiejętność opowiadania w sposób plastyczny usłyszanego tekstu; 

 Ćwiczenie koncentracji wsłuchując się w tekst by go zrozumieć i prawidłowo 

zinterpretować; 

 Rozwijanie zdolności manualnych z wykorzystaniem w sposób dowolny 

zaproponowanych technik plastycznych; 

 

4. W konkursie oceniana będzie praca plastyczna o ograniczonym formacie A4, 

wykonana w różnych technikach plastycznych (pastele suche i olejne, farby wodne i 

tempery, wycinanka, wydzieranka, techniki mieszane i inne); 

 

5. W konkursie biorą udział prace wykonane na warsztatach literacko-plastycznych w 

Ogrodzie Jordanowskim nr 2; 

 

6. Ilustracja powinna być interpretacją przeczytanego i wydrukowanego fragmentu tekstu, 

które każde dziecko dostaje na warsztatach ( wydrukowany tekst jest zintegrowany z 

ilustracją) 

7. Aby wziąć udział w konkursie potrzebna jest: 

 

 Karta zgłoszenia (załącznik nr 2) – pisemne zgłoszenie przez szkołę podstawową 

klasy III do uczestnictwa w warsztatach literacko-plastycznych i dostarczenie jej 

drogą e-mailową lub osobiście do placówki;  

 Praca konkursowa podpisana imieniem i nazwiskiem, nazwą i numerem szkoły do 

której, dziecko uczęszcza na odwrocie pracy; 

 Prace wykonana na warsztatach literacko-plastycznych w Ogrodzie Jordanowskim 

nr 2 w wyznaczonym terminie (grudzień 2015 – marzec 2016 r.); 

 

8. W ocenie Jury będą brane pod uwagę następujące kryteria (od 1 do 6 punktów za każde 

kryterium):: 

 Spójność ilustracji z tekstem;  

 Wrażenia artystyczne 
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 Estetyka oddanej pracy konkursowej 

 

9.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej eliminacji prac nie spełniających 

warunków konkursu. Własność wykonanych prac przechodzi na organizatora konkursu.  

 

10.   Złożenie pracy do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków 

niniejszego regulaminu.  

 

11. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów 

fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych prac w prasie i telewizji oraz 

innych mediach reklamujących konkurs i wystawy.  

 

12. Wszystkie prace zostaną wystawione, a o wynikach konkursu, terminie i miejscu 

rozdania nagród zostaną powiadomieni wszyscy nauczyciele i szkoły które 

uczestniczyły w konkursie. Nieodebrane nagrody i dyplomy zostaną przesłane na adres 

szkoły; 

13. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:  

   www.oj2poznan.pl 

   tel:  61 847 36 27 - Agnieszka Szcześniak – koordynator projektu 

http://www.oj2poznan.pl/

