
 

Konkurs literacko-plastyczny dla młodzie ży w wieku gimnazjalnym  

 „Fantastyczne przygody Willa”   
 

 

 

R E G U L A M I N 

CELE:  
1. Rozwijanie zainteresowań twórczością australijskiego pisarza – Johna Flanagana.                                               
2. Kształtowanie kultury czytelniczej i ekspresji twórczej młodzieży.                                   
3. Wzbudzenie zainteresowania zakupionymi nowościami w ramach programu 
dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek Priorytet 2 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia 
podstawowego i gimnazjów)”. 

UCZESTNICY KONKURSU: 
Wiślańska młodzież gimnazjalna. 

TEMATYKA: 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej 
fabułą dowolnego z 12 tomów serii „Zwiadowcy” J. Flanagana. Uczestnicy zilustrują 
wybraną przez siebie przygodę głównego bohatera z zachowaniem stylistyki 
średniowiecznego klimatu powieści.     

 
FORMA REALIZACJI ZADANIA: Warsztaty czytelniczo-plastyczne. 

WYKONANIE I FORMAT PRACY:  
1. Każdy uczestnik przygotuje jedną pracę płaską wykonaną dowolną techniką 
plastyczną np. farby, kredki, pastele, grafika, węgiel, itp. Praca musi być wykonana 
samodzielnie, nigdy wcześniej niepublikowana, ani nie zgłaszana do innych 
konkursów.                                                                                                       
2. Format pracy: A3.          

 
OPIS PRACY: 
Praca powinna być opisana czytelnie i według następującego schematu: imię 
i nazwisko, wiek, telefon autora, adres szkoły z numerem telefonu, imię i nazwisko 
nauczyciela, pod którego kierunkiem powstała praca, tytuł książki, która 
zainspirowała powstanie pracy. Powyższe informacje należy umieścić na odwrocie 
pracy.  
 
 



TERMIN SKŁADANIA PRAC: 
Prace należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle 
do 20.XI.2014 roku.  
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 5.XII.2014 r. Zwycięskie prace 
utworzą wystawę, której wernisaż będzie połączony z podsumowaniem konkursu  
i uroczystym rozdaniem nagród.    
 
INNE POSTANOWIENIA: 
Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością organizatora i nie będą zwracane. 
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z uznaniem warunków regulaminu,  
a uczestnicy wyrażają jednocześnie zgodę na upublicznienie swoich prac i imienia  
i nazwiska na wystawach, w publikacjach materiałów promocyjnych biblioteki oraz  
w materiałach dokumentujących realizację konkursu. 
 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NAGROD Y CZEKAJĄ! 

 

 


