
Regulamin wakacyjnego konkursu dla dzieci 
 

“Moje dzieło jak z okładki” 
 
 

         I. Cel konkursu: 
  
Konkurs został zorganizowany w celu zachęcenia dzieci do wykazania się kreatywnością i            
ujawnieniem swoich talentów poprzez przygotowanie okładki do książki. Zwycięzca będzie          
mógł oglądać swoją okładkę na Internetowej Platformie Edukacyjnej w bibliotece cyfrowej,           
którą uruchomimy od września 2019 roku. Konkurs ma na celu zachęcić uczniów do             
korzystania z biblioteki cyfrowej i dać możliwość, aby talenty dzieci mogły być widoczne             
również na platformie. Jest to konkurs plastyczny, dlatego oceniana będzie estetyka           
wykonania pracy konkursowej. 
 
        II. Wymagania dotyczące pracy konkursowej 
 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednostronnej okładki do jednej z książek z podanej            
listy poniżej. Technika wykonania jest dowolna (np. ołówek, kredki, farby, pastele, farby            
olejne i akwarele, wycinanki i wyklejanki, techniki komputerowe, różne programy graficzne i            
wiele innych). 
 
Lista lektur (można wykonać więcej niż jedną okładkę): 
 
Mazurek Dąbrowskiego Józef Wybicki 
Ballady i romanse  Adam Mickiewicz 
Dziady Adam Mickiewicz 
Trzej muszkieterowie Aleksander Dumas 
Śluby panieńskie Aleksander Fredro 
Zemsta Aleksander Fredro 
Kameleon Anton Czechow 
Śmierć urzędnika Anton Czechow 
Legendy warszawskie Artur Oppman 
Kot w butach Artur Oppman 
Dusiołek Bolesław Leśmian 
Klechdy polskie  Bolesław Leśmian 
Antek  Bolesław Prus 
Faraon  Bolesław Prus 
Katarynka  Bolesław Prus 
Z legend dawnego Egiptu  Bolesław Prus 
Lalka  Bolesław Prus 
Kamizelka  Bolesław Prus 



Dawid Copperfield  Charles Dickens 
Robinson Crusoe  Daniel Defoe 
Cham  Eliza Orzeszkowa 
Meir Ezofowicz  Eliza Orzeszkowa 
Dobra pani Eliza Orzeszkowa 
Nad Niemnem Eliza Orzeszkowa 
A..B...C… Eliza Orzeszkowa 
Tajemniczy ogród Frances Hodgson Burnett 
Mała księżniczka Frances Hodgson Burnett 
Moralność pani Dulskiej Gabriela Zapolska 
Dziewczynka z zapałkami Hans Christian Andersen 
Królowa śniegu Hans Christian Andersen 
Brzydkie kaczątko Hans Christian Andersen 
Calineczka Hans Christian Andersen 
Pan Tadeusz Adam Mickiewicz 
W pustyni i w puszczy Henryk Sienkiewicz 
Janko Muzykant Henryk Sienkiewicz 
Bajka Henryk Sienkiewicz 
Krzyżacy Henryk Sienkiewicz 
Pan Wołodyjowski Henryk Sienkiewicz 
Potop Henryk Sienkiewicz 
Ogniem i mieczem Henryk Sienkiewicz 
Quo vadis Henryk Sienkiewicz 
Wehikuł czasu Herbert George Wells 
Bajki i przypowieści Ignacy Krasicki 
Hymn do miłości ojczyzny Ignacy Krasicki 
Antymonachomachia Ignacy Krasicki 
Satyry Ignacy Krasicki 
Monachomachia  Ignacy Krasicki 
Śnieżka Jacob i Wilhelm Grimm 
Kopciuszek  Jacob i Wilhelm Grimm 
Jaś i Małgosia  Jacob i Wilhelm Grimm 
Czerwony Kapturek   Jacob i Wilhelm Grimm 
Paluszek  Jacob i Wilhelm Grimm 
Roszpunka Jacob i Wilhelm Grimm 
Fraszki Jan Kochanowski 
Odprawa posłów greckich Jan Kochanowski 
Pieśni  Jan Kochanowski 
Treny Jan Kochanowski 
Dzieci ulicy Janusz Korczak 
Kajtuś czarodziej  Janusz Korczak 
Koszałki opałki  Janusz Korczak 



Król Maciuś Pierwszy  Janusz Korczak 
Król Maciuś na wyspie bezludnej Janusz Korczak 
Momenty wychowawcze Janusz Korczak 
Dziecko w rodzinie  Janusz Korczak 
Kołysanka jodłowa Jerzy Liebert 
Gusła  Jerzy Liebert 
Druga ojczyzna Jerzy Liebert 
Podróże Guliwera  Jonathan Swift 
Lord Jim  Joseph Conrad 
20 000 mil podmorskiej żeglugi  Jules Gabriel Verne 
W 80 dni dookoła świata  Jules Gabriel Verne 
Na sprowadzenie prochów Napoleona  Juliusz Słowacki 
Kordian  Juliusz Słowacki 
Rzym Juliusz Słowacki 
Beniowski  Juliusz Słowacki 
Tak mi Boże dopomóż  Juliusz Słowacki 
W pamiętniku Zofii Bobrówny Juliusz Słowacki 
Balladyna  Juliusz Słowacki 
Ania z Wyspy Lucy Maud Montgomery 
Mendel Gdański  Maria Konopnicka 
Miłosierdzie gminy  Maria Konopnicka 
Na jagody  Maria Konopnicka 
Nasza szkapa  Maria Konopnicka 
Rota Maria Konopnicka 
Stefek Burczymucha Maria Konopnicka 
O krasnoludkach i sierotce Marysi  Maria Konopnicka 
Dym  Maria Konopnicka 
Przygody Tomka Sawyera   Mark Twain 
Książę i żebrak  Mark Twain 
Księga dżungli   Rudyard Kipling 
Druga Księga Dżungli  Rudyard Kipling 
Przedwiośnie  Stefan Żeromski 
Siłaczka  Stefan Żeromski 
Wierna rzeka  Stefan Żeromski 
Ludzie bezdomni  Stefan Żeromski 
Syzyfowe prace  Stefan Żeromski 
Wspomnienie niebieskiego mundurka  Wiktor Gomulicki 
Katechizm polskiego dziecka  Władysław Bełza 
Chłopi   Władysław Stanisław Reymont 
 
 
 



● Konkursowa plansza powinna zostać wysłana w formie elektronicznej na adres:          
libratus@pzpo.edu.pl. 

● Wiadomość mailowa powinna zawierać planszę w formacie graficznym lub zdjęcie          
planszy wykonanej ręcznie. 

● Format przesłanego pliku: jpg, jpeg lub png (w wysokiej jakości 300dpi). 
● Każdy uczestnik konkursu ”Moje dzieło jak z okładki” może zgłosić jedną lub więcej             

prac, im więcej prac tym większa szansa na wygraną. 
 
 
Prace, które nie będą zgodne z zasadami konkursu (brak formy graficznej w postaci planszy              
lub brak powiązania z lekturą), nie będą podlegały ocenie i zostaną zdyskwalifikowane. 
„Moje dzieło jak z okładki” to konkurs plastyczny, więc głównie będą oceniane walory              

estetyczne, kreatywność, technika i pomysł na “zobrazowanie lektury”.  
 
         III. Warunki uczestnictwa  
 
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, a także młodzież w wieku od 7 do 15 lat, będące                
uczniami Polskich Szkół Internetowych Libratus. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest          
przesłanie przygotowanej okładki. Na okładce powinien znaleźć się tytuł książki oraz autor.            
Uczeń może również podpisać swoją pracę jako autor grafiki w prawym dolnym rogu.  
 
Prace konkursowe należy nadsyłać do 25 sierpnia 2019 r. na adres: libratus@pzpo.edu.pl z             
podpisem według wzoru: 
 
Imię_Nazwisko_Klasa, jeśli prac będzie kilka to należy wpisać kolejno         
Imię_Nazwisko_Klasa_1, Imię_Nazwisko_Klasa_2. 

 
         IV. Wyniki konkursu 
 
Wszystkie nadesłane prace, które będą zgodne z wymaganiami dotyczącymi pracy          
konkursowej zostaną ocenione przez trzyosobowe jury. Prace konkursowe należy przesyłać          
do 25 sierpnia 2019 r., natomiast oficjalne ogłoszenie wyników konkursu zostanie           
przedstawione 1 września 2019 r. na Webinarium z okazji rozpoczęcia roku szkolnego oraz             
na Facebooku. 
 
   V. Nagrody dla zwycięzców  
 
W konkursie “Moje dzieło jak z okładki” nagrodzone zostaną trzy najładniejsze prace            
konkursowe. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy w formie PDF.           
Prace nagrodzone oraz prace wyróżnione będą widoczne dla wszystkich dzieci w bibliotece            
cyfrowej na Internetowej Platformie Edukacyjnej. 
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Wiadomość mailowa wraz z wykonaną pracą konkursową i opisem powinna zawierać           
podstawowe dane uczestnika, tj. imię, nazwisko i klasę dziecka. W wiadomości mailowej            
konieczne jest zamieszczenie oświadczenia rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie          
danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (w tym również na rozpowszechnienie           
danych osobowych dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej           
Organizatora i na jego profilu facebookowym) o następującej treści: 
 
Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika …………….... (proszę podać imię i nazwisko dziecka)           
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą           
w Nowym Targu (dalej: PZPO) danych osobowych moich oraz dziecka w celu            
przeprowadzenia konkursu „Moje postanowienia noworoczne” (dalej jako “Konkurs”), w         
tym na publikację pracy konkursowej w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie            
internetowej organizatora (https://www.libratus.edu.pl/) oraz na facebookowym koncie       
organizatora (https://www.facebook.com/psilibratus). Zgoda ma charakter nieodpłatny,      
dotyczy rozpowszechniania pracy konkursowej mojego dziecka na wskazanych wyżej         
stronach internetowych, przesłanej przeze mnie w ramach uczestnictwa w Konkursie.          
Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z informacjami o przetwarzaniu danych          
osobowych przez PZPO zamieszczonych wraz z ogłoszeniem Konkursu. 
 
 
 

 


