
REGULAMIN

„TUWIM 2013”
międzyszkolny biblioteczny konkurs plastyczny na ilustrację do utworów Juliana Tuwima

dla uczniów szkół podstawowych (IV-VI), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

1. Organizatorzy konkursu:
 Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Rada Oddziału w Kielcach;
 Muzeum Narodowe w Kielcach

2. Partnerzy konkursu: 
 Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

3. Cele konkursu:
 rozwijanie indywidualnych talentów malarskich;
 popularyzacja twórczości literackiej Juliana Tuwima;
 doskonalenie umiejętności plastycznych i artystycznych;
  promocja utalentowanych twórców -  amatorów;
 pobudzenie twórczej wyobraźni.

4. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów:
 szkół podstawowych -kl. IV –VI;
 szkół gimnazjalnych;
 szkół ponadgimnazjalnych.

5. Zasady konkursu :
 tematyka pracy/ilustracji: „ TUWIM 2013. Międzyszkolny biblioteczny konkurs plastyczny na 

ilustrację do utworów Juliana Tuwima”
 technika wykonania: techniki malarskie, collage, projektowanie komputerowe;
  format : A 3;
 liczba zgłoszonych prac do konkursu przez autora: 1;
 do pracy należy dołączyć (na odwrocie)  fragment utworu (wydruk), do którego została 

wykonana ilustracja;
 do pracy należy dołączyć (na odwrocie) kartę zgłoszenia oraz zgodę na nieodpłatne publikowanie

pracy (załącznik Nr 1).

6.  Sposób oceniania:
Nadesłane plakaty oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
 klasy IV-VI  szkoły podstawowej;
 szkoły gimnazjalne;
 szkoły ponadgimnazjalne.

7. Kryteria oceny:
 zgodność z tematem;
 walory artystyczne;
  oryginalność.

8. Terminy :



 Termin składania prac konkursowych- do 20.12.2013 r.;
 Szkoła/uczeń  prace  dostarcza  do:  Muzeum Narodowego  w  Kielcach,  pl.  Zamkowy  1,  25-010

Kielce, w terminie do 20.12.2013 r. w godz. 8 – 15 (osobiście) lub drogą pocztową. Na odwrocie
pracy musi znajdować się czytelnie wypełniona karta zgłoszenia (załącznik Nr 1 do niniejszego
regulaminu);

 Na kopercie należy zamieścić informację:  TUWIM 2013. Konkurs na ilustrację do utworów
Juliana Tuwima z dopiskiem kategorii wiekowej (szkoła podstawowa lub gimnazjum lub
szkoła ponadgimnazjalna);

 Komisja  konkursowa  zapozna  się  z  nadesłanymi  pracami  i  wyłoni  laureatów.  Podsumowanie
konkursu połączone z pokazem  prac laureatów oraz werdyktem jury odbędzie się w Muzeum
Narodowym w Kielcach – Oddział Pałac, pl. Zamkowy 1, Kielce  w dniu 23.01.2014 r. Laureaci
konkursu  i  ich  opiekunowie  zostaną  powiadomieni  pocztą  elektroniczną  najpóźniej  do
 14 stycznia 2014 r.

9. Nagrody:
 I, II, III miejsce i wyróżnienie w każdej grupie wiekowej;

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego sposobu rozdzielenia nagród. 

Dla  uczestników  konkursu  w  listopadzie  stwarzamy  możliwość  skorzystania  z  jednodniowych
warsztatów z zakresu ilustracji do książek dla dzieci, które odbędą się w Muzeum Narodowym  
w Kielcach w Oddziale Pałac, pl. Zamkowy 1, Kielce.
 Zgłoszenia na warsztaty należy przesłać do dnia 15 listopada br.  na e-mail: m.skup1@wp.pl 

z wyraźnym zaznaczonym jednym z poniższych terminów oraz liczbą osób.
 Terminy warsztatów (termin do wyboru):

o 19 listopada, od godz. 12 do 15
o 21 listopada, od godz. 12 do 15

Materiały niezbędne do pracy zapewnia Muzeum Narodowe w Kielcach.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
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