
 

 

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy 

Szkół Polskich  
Rada Oddziału w Białymstoku 

Fundacja Sąsiedzi 

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak  
w Białymstoku 

 

 zapraszają do udziału w konkursie plastycznym 

Czytanie jest the best! 

 
Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas  

szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

 województwa podlaskiego. 
 

Konkurs wpisuje się w działania związane ze współpracą TNBSP Oddział w Białymstoku  

z Fundacją Sąsiedzi podczas Festiwalu literackiego ,,Na pograniczu kultur" w ramach  

Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku.  

 

Cele szczegółowe konkursu: 

 promowanie czytania jako alternatywnej formy spędzenia czasu wolnego, 

 podkreślenie roli czytania w rozwoju myślenia, wyobraźni i wrażliwości, 

 rozwijanie wyobraźni twórczej,  

 zachęcenie do podejmowania twórczych działań,  

 umożliwienie prezentacji własnej twórczości,  

 podjęcie działań zgodnych z realizacją kierunków polityki oświatowej MEN: 

„Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci  

i młodzieży”. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych województwa podlaskiego. 

 

 prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:  

- uczniowie klas I - III szkół podstawowych,  

- uczniowie klas IV -VI szkół podstawowych,  

- uczniowie klas VII -VIII szkół podstawowych,  

- uczniowie klas I – IV szkół ponadpodstawowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematyka i forma prac: 

Kategoria wiekowa A:  

uczniowie klas I - III szkół   podstawowych  

 

- ilustracja do wybranej książki: 

Grzegorza Kasdepkego, Wojciecha Mikołuszki, Marcina Pałasza, Tomasza 

Samojlika, Zofii Staneckiej, Agnieszki Suchowierskiej,  Celiny Zubryckiej 

 

- format A4  

- dowolna technika plastyczna (praca płaska) 

 

 

Kategoria wiekowa B:  

uczniowie klas IV - VI szkół   podstawowych  

 

- ilustracja do wybranej książki: 

Grzegorza Kasdepkego, Barbary Kosmowskiej, Marcina Pałasza, Renaty 

Piątkowskiej, Tomasza Samojlika, Agnieszki Suchowierskiej, Agnieszki Tyszki 

 

- format A4 

- dowolna technika plastyczna (praca płaska) 

 

 

Kategoria wiekowa C:  

uczniowie klas VII –VIII szkół  podstawowych 

 

- plakat promujący czytanie 

              (mile widziane nawiązanie do programu tegorocznego targów,  

              autorów goszczących na targach itd. – informacje pojawią się na stronie  

              internetowej): 

                                       https://www.facebook.com/FundacjaSasiedzi/ 

 

- format A3 

- dowolna technika plastyczna (praca płaska) 

 

 

Kategoria wiekowa D:  

uczniowie I - IV szkół ponadpodstawowych 

 

- plakat (afisz) promujący IX Międzynarodowe Targi Książki w Białymstoku  

              (mile widziane nawiązanie do programu tegorocznego targów,  

              autorów goszczących na targach itd. – informacje pojawią się na stronie  

              internetowej): 

                                       https://www.facebook.com/FundacjaSasiedzi/ 

- format A3 

- dowolna technika plastyczna (praca płaska) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FundacjaSasiedzi/
https://www.facebook.com/FundacjaSasiedzi/


 każda szkoła może przesłać na konkurs maksymalnie po 3 prace w każdej  

z kategorii wiekowych  

 każda praca powinna posiadać naklejoną na odwrocie metryczkę zawierającą: 

imię i nazwisko uczestnika, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna, 

adres mailowy i telefon kontaktowy opiekuna – załącznik nr 1, 

 każda praca powinna zawierać włożoną do osobnej koszulki  - przypiętej 

spinaczem do pracy - zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie 

pracy podpisaną przez rodzica uczestnika i samego uczestnika – załącznik nr 2, 

 każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie i samodzielnie  

(nie oceniamy prac zbiorowych) 

 prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 

do  08.04. 2022 r.  na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku,  

ul. Stroma 16,  

15-662 Białystok, 

 z dopiskiem „Konkurs plastyczny – czytanie”. 

 

Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.  

 
Informacji dotyczących konkursu udzielają:  

Elżbieta Danieluk, Dorota Jabłońska,  

tel. 789429782; email: biblioteka@sp43.edu.pl 

 

 

Ocena prac konkursowych: 

 

Prace zostaną ocenione przez profesjonalne jury składające się z pracowników Galerii 

Sleńdzińskich w Białymstoku.  

Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, poziom artystyczny, estetyka, pomysłowość 

i oryginalność pracy. 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

 

Nagrody zostaną  wręczone laureatom podczas Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy pod 

nazwą Inspiracje czytelnicze I edycja w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku (w 

drugiej połowie maja) 

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w najpierw na Stadionie Miejskim w 

Białymstoku podczas IX Międzynarodowych Targów Książki, następnie w ,,Galerii na 

Złotej” w budynku CEN oraz w wybranych filiach Książnicy Podlaskiej (Filie nr 7 i 8). 

Prace wyróżnione będzie można obejrzeć w wersji elektronicznej podczas uroczystości 

rozdania nagród oraz na stronie Bibservisu Bibliotek Szkolnych Podlasia. 

 

 

UWAGA!  

 

Prace opisane nieprawidłowo lub wysłane bez zgody na przetwarzanie danych 

 i publikowanie pracy nie zostaną ocenione przez jury. 

 

W wypadku nadesłania przez szkołę większej ilości prac niż określono w niniejszym 

regulaminie, jury oceni trzy pierwsze prace. 

 

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

 

 



 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik 1 

Imię i nazwisko uczestnika  

Kategoria wiekowa (A, B, C, D)  

Klasa  

PEŁNA Nazwa szkoły  

Adres szkoły  

Imię i nazwisko opiekuna  

Adres mailowy opiekuna  

Telefon opiekuna  

 

W przypadku ilustracji [KONIECZNE] – autor i tytuł ilustrowanej książki: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Załącznik 2 

 

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………… 

 

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

 

 

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie Plastycznym oraz na przetwarzanie danych 

 

osobowych mojego dziecka …………………………………………………..  

przez Szkołę Podstawową nr 43 im. Simony Kossak ul. Stroma 16 15-662 Białystok  

do celów związanych z konkursem „Czytanie jest the best”, w tym: 

- publikowania wizerunku i podania do wiadomości publicznej mego imienia i nazwiska 

oraz nazwy szkoły i miejscowości w przypadku, gdy zostanę wyróżniony/a w konkursie, 

- nieodpłatnego publikowania pracy plastycznej i wizerunku  dziecka na stronach  

internetowych organizatorów, Bibservisu Bibliotek Szkolnych Podlasia  oraz w mediach 

lokalnych. 

 
Białystok dn………………..………………..                                ………………………………………………………. 

                                                                                                           Podpis rodzica  

   

………………………………………………………………………………………………….. 

          

 

Ja, …………………………………………………………..………………………………(imię nazwisko uczestnika) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

przez Szkołę Podstawową nr 43 im. Simony Kossak ul. Stroma 16 15-662 Białystok  

do celów związanych z konkursem „Czytanie jest the best”, w tym: 

- publikowania wizerunku i podania do wiadomości publicznej mego imienia i nazwiska 

oraz nazwy szkoły i miejscowości w przypadku, gdy zostanę wyróżniony/a w konkursie, 

- nieodpłatnego publikowania pracy plastycznej i wizerunku  dziecka na stronach  

internetowych organizatorów, Bibservisu Bibliotek Szkolnych Podlasia  oraz w mediach 

lokalnych. 

 
Białystok dn………………..………………..                                ………………………………………………………. 

                                                                                                           Podpis uczestnika 



 
  

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż: 

1. administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak  

w Białymstoku; ul. Stroma 16; 15-662 Białystok 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16) 

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu - „Czytanie jest the best” oraz na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku i wyników na stronach 

internetowych i tablicach informacyjnych organizatorów (Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony 

Kossak, Fundacja Sąsiedzi, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział w 

Białymstoku) 

4. dane osobowe przechowywane będą do końca bieżącego roku szkolnego 2019/2020 

5. odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Szkoła Podstawowa nr 43 im. 

Simony Kossak ul. Stroma 16 15-662 Białystok  w zakresie związanym z działalnością opiekuńczą, 

wychowawczą i oświatową; 

6. odbiorcą danych osobowych będą współorganizatorzy i patronaci konkursu w tym: Fundacja 

Sąsiedzi, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział w Białymstoku, Polskie 

Radio Białystok, TVP3 Białystok. 

7. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 

8. posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

9. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10. podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do konkursu.  

 

 


