
   REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

„EX LIBRIS NASZEJ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ” 

 

1. Organizatorzy konkursu: 

Ewa Zamirska – nauczyciel plastyki 

Barbara Klekocińska – nauczyciel bibliotekarz 

2. Cele konkursu: 

● stworzenie exlibrisu (znaku graficznego) dla biblioteki szkolnej 

● upowszechnianie wiedzy na temat ekslibrisu, poznanie jego historii  

● promocja biblioteki 

● pobudzanie plastycznej aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz 

popularyzacja ekslibrisu jako rodzaju grafiki artystycznej. 

3. Warunki uczestnictwa: 

● Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VIII naszej szkoły. 

4. Sposób realizacji (treść zadania konkursowego): 

● Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu exlibrisu, 

z zachowaniem jego charakterystycznych cech, stąd: 

a) w pracę muszą być wkomponowane 2 elementy: 

-  napis: „Ex libris” 

-  hasło: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie 

b) musi to być praca czarno - biała 

c) praca powinna być wykonana linearnie (wszystko pokazujemy za 

pomocą różnorodnych rodzajów linii, kresek, kropek itp.) 

d) można w niej stosować: jednolite, czarne elementy (czarno - białe),  

stosować różnego rodzaju i kształtu linie, kreski, kontury 

e) praca powinna być dostosowana formą, kompozycją do wykorzystania 

w układzie pionowym (exlibris będzie umieszczany na pierwszych 

stronach książek) 

f) projekt powinien zawierać ciekawy element (motyw) - będzie to 

główny motyw całego exlibrisu. 



Motyw ten powinien nawiązywać do charakteru i funkcji naszej biblioteki 

szkolnej (czyli powinien w ciekawy, pomysłowy, oryginalny sposób 

wiązać się z tematami: nasza biblioteka szkolna, szkoła, uczniowie, 

czytelnictwo, książki, czy też spędzanie czasu). 

5. Technika pracy: piszące na czarno narzędzia rysunkowe dające efekt linii 

(czarne cienkopisy, żelopisy, pisaki), technika komputerowa (uczeń dostarcza 

projekt w formie wydruku zgodnie z wytycznymi). 

6. Format pracy: 

a) Każdy exlibris musi mieścić się w polu nie większym, niż 12 x12 cm. 

b) Exlibris musi być umieszczony (narysowany lub naklejony) mniej więcej na 

środku białej kartki formatu A4, ułożonej pionowo. 

7. Termin: 

Prace należy składać  w Bibliotece szkolnej (u bibliotekarza), do dnia 09.12. 

2021 r. 

Na odwrocie pracy należy umieścić czytelnie: 

- imię i nazwisko autora oraz klasę 

8. Kryteria oceny prac: 

a) Oceniane będą: pomysłowość i oryginalność, trafność ujęcia tematu (sposób 

nawiązania do tematyki szkolnej, bibliotecznej, uczniowskiej, czytelniczej), 

staranność wykonania elementów literniczych, ogólne wrażenie estetyczne, 

jakość wykonania, zachowanie zasad wykonania exlibrisu wskazanych w 

regulaminie. 

b) Nie będą oceniane prace wykonane w innych wymiarach (kształtach) niż 

opcje podane przez organizatora. 

9. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród: 

● Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. 

● Przewiduje się przyznanie i nagrodzenie I, II, III miejsca – nagrody      

rzeczowe. 

● Praca, która zajmie I miejsce może zostać wykorzystana jako logo naszej 

biblioteki szkolnej. 

● Komisja konkursowa może zadecydować,  w zależności od poziomu prac, 

o innym podziale nagród. 

● Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 16.12.2021r. 



● Wszystkie prace biorące udział w konkursie będą wezmą udział  

w wystawie w bibliotece szkolnej. 

● Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania pracami, które nie 

podlegają zwrotowi oraz prawo bezpłatnego publikowania prac dostarczonych  

na konkurs. 

Postanowienia końcowe 

● Uczestnik biorący udział w konkursie, akceptuje warunki niniejszego 

regulaminu. 

● Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu nie będą oceniane przez 

komisję konkursową. 

● Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników 

będzie Biblioteka szkolna. 

10. Załącznik nr 1 - Zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 

Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie 

wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu na podstawie 

art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. 

Urz. UE L 119, s. 1/ – RODO – Załącznik nr 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH  

I WIZERUNKU (OSOBA NIEPEŁNOLETNIA) 

 

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO – nadaję upoważnienie 

organizatorom konkursu plastycznego „Ex libris naszej biblioteki”   Bibliotece 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie na: 

• wykorzystanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany 

podczas podsumowania konkursu na ekslibris, publikowanych na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej w Cieszynie i profilach internetowych 

zarządzanych przez organizatorów konkursu oraz w celu informacji i promocji 

konkursu 

• przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych uczestnika. 

Imię i nazwisko dziecka.......................................................................................... 

Szkoła, klasa........................................................................................................... 

Telefon …………………........................................................................................ 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego........................................................ 

Cieszyn, dnia....................................................... 

 

  

 

 

 

 

 

 



Ekslibris (łac. ex libris – z książek) – to graficznie opracowany znak 

własnościowy danego egzemplarza książki najczęściej ozdobny, wykonany  

w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru, (lub 

np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji. Rysunki te (ekslibrisy, 

znaki, logo) mogą przedstawiać herb właściciela bądź jego portret. Znak 

własności, ekslibris biblioteki może zawierać widok biblioteki, miejscowość,  

w której biblioteka się znajduje, adekwatny do księgozbioru symbol lub inny 

znak kojarzony z biblioteką. 

Typowy ekslibris jest małą, zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej 

strony okładki. W najprostszej formie może to być np. pieczątka. Informuje  

o przynależności książki do określonego księgozbioru. 

Ekslibris ma postać niedużej kartki papieru zawierającej takie elementy jak: 

- łacińskie wyrażenie ex libris co dosłownie znaczy „z książek” „z 

księgozbioru” ( np. „ex libris Biblioteki Miejskiej” – „z księgozbioru Biblioteki 

Miejskiej” 

- nazwę właściciela książki (nazwę instytucji, np. biblioteki, nazwisko lub 

inicjały osoby prywatnej) 

- przedstawienie graficzne nawiązujące do zawodu właściciela, jego 

zainteresowań, charakteru księgozbioru 

 

  Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wspaniałych pomysłów! 

 


